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Het project In1school van de NSGK maakt zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. Kinderen 
met en zonder beperking moeten samen naar één school kunnen, van hun eigen keuze, in de buurt. 
Een school die weet in te spelen op wat elk kind nodig heeft om zich te ontwikkelen. We informeren, 
onderzoeken, brengen partijen bij elkaar en vechten waar nodig schendingen van het recht op 
inclusief onderwijs aan voor de rechter. Zo brengen we samen met anderen een onomkeerbare 
verandering op gang van apart naar samen leren en leven.  

Want een mooiere wereld begint op school. www.in1school.nl 
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SAMENVATTING 
Het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) kan binnen afzienbare 
tijd (2015) worden ingevoerd in Nederland. Dit artikel gaat in op het VN-verdrag: de voorgeschiedenis, 
de verhouding met andere geldende internationale verdragen, de afzonderlijke artikelen en de 
implicaties ervan voor Nederland, meer in het bijzonder de implicaties voor het Nederlandse 
onderwijssysteem. 

Volgens de Nederlandse regering verhoudt de huidige wetgeving en onderwijspraktijk zich goed met 
het verdrag. Het net van kracht geworden systeem van Passend Onderwijs zou goed genoeg zijn om 
te voldoen aan de plicht te zorgen dat elke leerling met een beperking goed onderwijs en adequate 
ondersteuning krijgt. De uitkomsten van beleid tot nu toe geven aanleiding tot vragen op dat punt. Het 
artikel komt tot de conclusie dat op belangrijke punten hiaten zijn tussen VN Verdrag en de 
Nederlandse onderwijspraktijk. 
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Inleiding: iedereen heeft recht op onderwijs 

Iedereen in Nederland heeft recht op onderwijs. Dit recht wordt niet beperkt door het hebben van een handicap. 

Met deze zin onderschreef de Nederlandse regering in 2013 de onderwijsbepalingen uit het nieuwe 
VN -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH)1 na te willen leven. Het 
VN-verdrag zelf stelt ook: “De Staten die Partij zijn, erkennen het recht van personen met een 
handicap op onderwijs.” Het Verdrag krijgt werkingskracht in Nederland als het Parlement instemt met 
ratificatie; naar verwachting gebeurt dat in 2015. Wetsvoorstellen tot ratificatie zijn juli 2014 naar de 
Tweede Kamer gezonden.2 De bijna gelijkluidende zinnen lijken erop te duiden dat er amper verschil 
is tussen Nederlandse onderwijswetgeving en het VN verdrag. De Nederlandse regering gaat er ook 
van uit dat het Nederlandse onderwijssysteem past bij de verplichtingen uit het Verdrag, zo blijkt uit 
wetsvoorstellen die in juli 2014 naar de Tweede kamer werden gezonden3. Los daarvan lijken beide 
beloften een open deur. Natuurlijk heeft elk kind recht op onderwijs.  

De zaken liggen echter niet zo simpel. Er zijn wereldwijd problemen rondom leerlingen met een 
beperking in het onderwijs. Wie expliciet uitspreekt dat sprake is van “een recht op”, geeft impliciet 
aan dat de praktijk afwijkt. De norm wordt gesteld omdat ze nog niet is bereikt. Het nieuwe VN verdrag 
is opgesteld omdat mensen met een beperking overal op de wereld een achtergestelde positie blijken 
te hebben.4 De regering in Nederland onderschrijft dat volmondig met: “Gewoon meedoen in de 
samenleving lijkt zo vanzelfsprekend. Maar er is in Nederland een grote groep waarvoor meer nodig is 
om dat mogelijk te maken”.5  Zowel de Verenigde Naties als de Nederlandse wetgever schrijven het 
recht op onderwijs expliciet op, juist omdat dit voor kinderen met een beperking niet altijd en overal 
een vanzelfsprekend en makkelijk te realiseren recht is. 

Een in het oog springend probleem in het Nederlandse onderwijsstelsel betreft de “thuiszitters”. Er zijn 
nu duizenden kinderen met een leerprobleem en/of beperking die niet naar school gaan vanwege hun 
beperking. Het gaat hoofdzakelijk om twee verschillende groepen; enerzijds minimaal 3000 kinderen 
ouder dan 5 jaar die op grond van hun beperking niet leerbaar worden geacht en daarom zijn 
                                                   

1 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-
personen-met-een-handicap.html  

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-1.html  

3 Een internationaal Verdrag gaat pas in als het Nederlands Parlement instemt met een wetsvoorstel dat 
invoering regelt en beschrijft welke nationale wetten aangepast moeten worden aan Verdragsbepalingen. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33990-1.html en conceptwetsvoorstel werd gepubliceerd opdat 
organisaties en burgers commentaar konden leveren. Het echte wetsvoorstel is nog niet bij het parlement 
ingediend. 

4 Preambule VN verdrag, k: “Bezorgd over het feit dat personen met een handicap ondanks deze uiteenlopende 
instrumenten en initiatieven overal ter wereld nog steeds geconfronteerd worden met obstakels die hun 
participatie in de samenleving als gelijkwaardige leden belemmeren, alsmede met schendingen van hun 
mensenrechten,”  

5 Memorie van Toelichting Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand 
gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)  
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2014D27246 vT Goedkeuringswet 
www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap  
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vrijgesteld van leerplicht6. Anderzijds gaat het om 13.000 kinderen die tijdelijk geen school kunnen 
vinden die hen accepteert (de “thuiszitters”7). Wat ook de oorzaak is, deze situatie voor beide groepen 
is feitelijk in strijd met de belofte dat geen kind onderwijs wordt ontzegd vanwege de handicap. 

Een verder in het oog springend probleem is dat kinderen met een beperking die wél naar 
schoolgaan, in Nederland in meerderheid alleen terecht kunnen op aparte speciale scholen. Totaal 
5,38% van de Nederlandse leerlingen volgt onderwijs op aparte scholen die toelatingscriteria hanteren 
gebaseerd op (soort) beperking of leerprobleem. In absolute aantallen gaat het om ruim 138.000 
leerlingen (68.000 met lichtere handicaps en leerproblemen en ruim 70.000 met ernstiger 
beperkingen)8. Van de leerlingen met een verstandelijke beperking volgt 80% onderwijs op een 
speciale school. Van de leerlingen met een diagnose gedragsproblemen volgt twee derde een 
speciale school.9  

Een situatie waarin zo’n grote groep onderwijs krijgt op aparte speciale scholen lijkt niet in 
overeenstemming met het VN verdrag. De tweede zin uit de onderwijsbepaling van het Verdrag luidt:  

"Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die 
Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren (…)" 

Het gaat hier om de toevoeging “inclusief”. Het woord inclusief duidt op het samen laten leren van 
leerlingen met en zonder een beperking/achterstand, in gemengde groepen op reguliere scholen, met 
ondersteuning en hulpmiddelen die alle leerlingen in staat stelt volwaardig deel te nemen. Een 
systeem van “gewone” en “speciale” scholen is niet als inclusief te kenmerken.  

Hoewel de regering in Nederland het VN verdrag wil invoeren en geen voorbehoud maakt bij art. 24 
wordt in de ontwerpwetsvoorstellen ter ratificatie van het Verdrag aangegeven dat de regering niet 
streeft naar inclusie. Integendeel, de tekst uit het concept wetsvoorstel op dit punt is expliciet: 

                                                   

6 D. van Veen: Onderwijs en Zorg voor ernstig meervoudig of complex gehandicapte kinderen/jongeren van 
cluster 3 scholen. Het Centraal Planbureau schatte in 2009 dit aantal op 2000 in:  Minne B. .a. CPB (Centraal 
Plan Bureau) doc. 192: Zorg om Zorgleerlingen, november 2009. 

7 Een telling van het ministerie kwam in 2012 op 13.000 thuiszitters, waarvan een flink deel gedurende het 
schooljaar weer naar een school terugkeert. In: antwoord op schriftelijke vragen van het lid Celik, 11 mei 2012, 
kenmerk: 2012Z06452. Thuiszitters is een veel gebruikt beleidswoord. Er wordt de groep kinderen mee bedoeld 
die vanwege leerprobleem of handicap van hun school zijn verwijderd zonder dat een andere geschikte school is 
gevonden die hen accepteert.  

8 Jaarboek Onderwijs 2012, pag. 73 en 80: www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-4C9E-95BF-
90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf  

9 Onderwijsinspectie: Staat van het Onderwijs 2010. 
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 “… Nederland (dwingt) wat betreft het basisonderwijs en voortgezet onderwijs geen inclusief onderwijs af, maar 
biedt keuzevrijheid op dit punt”. Deze keuzevrijheid wordt door de meeste ouders10 en hun belangenorganisaties 
als positief ervaren. Ook in de situatie van passend onderwijs blijven er scholen voor speciaal onderwijs 
bestaan.”11 

De tweede zin van de VN verdragstekst heeft het over een onderwijssysteem  

 “ ….op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren….”.  

Ook daar lijkt de huidige situatie in Nederland strijdig met het VN verdrag. Er is geen recht op tertiair 
vervolgonderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking en er is geen toegang af te dwingen 
tot volwasseneneducatie voor mensen met een beperking.12  Bekeken vanuit het raamwerk van het 
VN verdrag is het de vraag of in Nederland deze problemen voldoende worden aangepakt. Deze 
studie gaat nader in op de vraag of in Nederland voldoende het besef is van de verplichtingen naar 
letter en geest van het VN-verdrag; welke mogelijkheden er zijn om gesignaleerde fricties te 
verhelpen. 

Van belang daarbij is in ieder geval de vraag: wat staat er in het nieuwe VN Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap (IVRPH). En ook: wat is beoogd door de opstellers, hoe 
moeten de bepalingen worden geïnterpreteerd? Relevant zijn ook andere internationale verdragen die 
Nederland eerder aanvaardde (zoals het Kinderrechtenverdrag) omdat het recht op (inclusief) 
onderwijs daarin ook aan de orde komt. Ook die worden in de analyse betrokken, naast regelgeving 
en beleidsstukken van de Europese Unie en de Raad van Europa. 

Dat alles wordt afgezet tegen nationale wet- en regelgeving. Waar sprake lijkt van strijdigheid tussen 
internationale verplichtingen en het Nederlandse onderwijssysteem wordt zo mogelijk nagegaan of 
daarvan besef is en of er sprake is van onmacht of (on)wil om de strijdigheid op te heffen.  

                                                   

10 De toevoeging “ meeste” wordt niet onderbouwd. De regering geeft in wetsteksten “passend onderwijs” aan 
dat ouders van kinderen met een handicap in ieder geval vaak moeten leuren met hun kind om een school te 
vinden. M. Walraven en I. Andriessen (Utrecht 2004) constateerden dat ouders van kinderen meteen handicap 
keuzevrijheid niet ervaren. G. de Graaf (2010) onderzocht motieven voor schoolkeuze van ouders van kinderen 
met Down Syndroom. Van alle kinderen met Down syndroom start tegenwoordig 56% op een reguliere school en 
van hen blijft 40% tot de laatste groep op die reguliere school. Van de ouders wiens kind op een speciale school 
zit, gaf 30% aan dat ze geen reguliere school konden vinden die hun kind wilde aannemen. In 2005 werden 
Kamervragen gesteld over de weigering van scholen om leerlingen met een beperking aan te nemen: 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/vragen-eijsink-en-smits-beiden-pvda-
over-de-weigering-door-scholen-van-kinderen-met-een-verstandelijke-of-fysieke-beperking.html  

11 Consultatie Goedkeuringswet en Uitvoeringswet VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap, MvT Goedkeuringswet. 

12 Een jongeman met cerebrale parese werd door het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) op grond van zijn 
handicap afgewezen voor de opleiding NT2. Zijn klacht daarover bij de Commissie Gelijke Behandeling werd 
afgewezen: “De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt alleen 
het maken van onderscheid bij het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Bij een NT2-opleiding gaat het 
echter om volwasseneneducatie. Onderscheid op grond van handicap bij volwasseneneducatie wordt niet 
beschermd door de WGBH/CZ.” aldus de Commissie. www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-29  
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1.  Wat voorafging aan het IVRPH: verscheidene 
mensenrechtenverdragen 
Het belangrijkste moderne Mensenrechten verdrag is de Universele Verklaring voor de rechten van 
de Mens (UVRM)13 uit 1948, opgesteld door de Verenigde Naties. Het was een reactie op de 
verschrikkingen (inclusief het wegvoeren en doden van mensen met een beperking) van de Tweede 
Wereldoorlog. Het vastleggen van mensenrechten is op zichzelf niet nieuw14 en in Europa is de laatste 
paar eeuwen een ontwikkeling geweest in politiek-filosofische theorieën over individuele 
burgerrechten, vaak als reactie op geweld tijdens oproer en oorlogen.  

De UVRM legt klassieke grondrechten vast zoals gelijkheid, inherente waardigheid van alle mensen, 
vrijheid van vereniging en recht op vrije meningsuiting. Het zijn burger en politieke rechten waarmee 
de individuele burger wordt beschermd tegen de almacht van de staat en daarmee persoonlijke 
vrijheid garandeert, nodig voor maatschappelijke participatie. Daarnaast beschrijft dit verdrag 
economische, sociale en culturele rechten, inclusief het recht op onderwijs. Politieke en burgerrechten 
worden de klassieke grondrechten genoemd. Deze rechten zijn makkelijker opeisbaar bij de staat (die 
ze moet garanderen) dan de economische, sociale en culturele rechten. Recht op werk, bijvoorbeeld, 
is niet hetzelfde als “recht op een baan.” Men kan bij de rechter niet eisen dat de staat een baan geeft 
aan een werkloze.  

Economische en sociale rechten veronderstellen meer dan het regelen van louter individuele rechten, 
opeisbaar bij een staat. Er komt nadrukkelijk een element van maatschappijorganisatie bij. Het recht 
op vrijheid, gelijkheid en maatschappelijke deelname, kan alleen worden waargemaakt als een 
samenleving allerlei voorzieningen organiseert zoals het regelen van de beschikbaarheid van scholen, 
ziekenhuizen, wegen, open vervoer en zorgt voor inkomensoverdrachten (belastingen, uitkeringen 
zoals kinderbijslag en subsidies). Het principe van het collectief regelen van economische, sociale en 
culturele rechten wordt in moderne landen als vanzelfsprekendheid geaccepteerd. Overheden die 
verzuimen dit te regelen voor bepaalde groepen kunnen worden aangeklaagd.  

Voor de opstellers van de UVRM was er een goede reden de klassieke grondrechten in een verdrag 
te combineren met de economisch en sociale mensenrechten. De gedachte was dat mensen pas 
kunnen genieten van hun grondrechten zoals gelijkheid voor de wet, vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van vergaderen, als iedereen genoeg te eten heeft en genoeg onderwijs om zich bewust te 
zijn van al hun mogelijkheden. Het UVRM geeft summier aan hoe overheden voorwaarden kunnen 
scheppen voor het realiseren van economische, sociale rechten en culturele rechten. In 1966 kregen 
de politieke en burgerrechten en meer uitgebreide uitwerking in Internationaal Verdrag inzake 

                                                   

13 Universele Verklaring voor de rechten van de mens 1948. 
www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut  

14 5000 jaar geleden bijv. legde Menes, Egyptische farao al een Code of Conduct vast, uit D. Richler, The 
evolution of Human Rights  
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burgerrechten en politieke rechten 1966.15 De economisch, sociale en culturele rechten werden 
uitgewerkt in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 1966.16 

De sterke samenhang tussen politieke en burgerrechten en de economische, sociale en culturele 
rechten wordt juist bij een groep als mensen met een beperking duidelijk, zo staat uitvoerig 
beschreven in de studie van Degener en Quinn: Human Rights and Disability:  

“The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability.” 17  

Het recht op gelijkheid voor de wet - in Nederland vastgelegd in art 1 van de Grondwet18 - krijgt vaak 
de vorm van een in de wet vastgelegd verbod op discriminatie, stellen zij, maar dat is niet goed 
genoeg. Het verbieden van onderscheid alleen is niet genoeg voor mensen met een beperking. Recht 
op onderwijs is mooi, maar als het niet gratis is, kunnen arme mensen hun recht niet verwezenlijken. 
Analoog daaraan: leerlingen met een beperking mogen niet worden geweigerd op school vanwege 
een beperking, maar als de manier van lesgeven geen rekening houdt met hun leerprobleem hebben 
ze weinig aan hun recht. Een aanpassing, individueel of collectief, is nodig om te zorgen dat iedereen 
echt gelijkwaardig kan meedoen. 

Het is een misverstand te denken dat alleen arme kwetsbare mensen sociale ondersteuning nodig 
hebben om hun rechten te kunnen verwezenlijken. Het verdrag voor economisch, sociale en culturele 
rechten geeft regels en uitwerking van rechten op velerlei terrein, niet alleen voor bepaalde groepen, 
maar voor alle burgers. Iedereen heeft onderwijs en ziekenhuiszorg nodig, iedereen wil dat 
arbeidsrecht goed is geregeld, iedereen wil inkomenszekerheid, iedereen wil genieten van cultuur en 
dus zijn er gesubsidieerde musea. Niet iedereen doet een gelijk beroep op voorzieningen. Niet 
iedereen wil lang leren, niet iedereen stelt prijs op musea, niet iedereen wil de trein in. Een probleem 
is er pas als mensen toegang willen maar het niet krijgen omdat de voorzieningen op een beperkende 
manier is georganiseerd. 

De visie op hoe de samenleving omgaat met mensen met een handicap is internationaal geleidelijk 
veranderd. Mensen met een beperking worden niet zozeer gezien als mensen met een individueel 
gebrek voor wie moet worden gezorgd, maar als mensen met wie de maatschappij zo weinig rekening 
houdt bij de organisatie van algemene faciliteiten dat ze daar minder gebruik van kunnen maken. Die 
benadering leidde in 1982 tot de door de Algemene Vergadering van de VN aangenomen World 
Programme of Action concerning Disabled Persons19 en het voeren van de slogan: “Full 
participation and equality”. In 1994 volgde een verklaring, General comment nr. 5 20, van het VN-
                                                   

15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten 1966 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/geldigheidsdatum_20-05-2014  

16 Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York, 16-12-1966, 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001016/geldigheidsdatum_20-05-2014  

17 Gerard Quinn and Theresia Degener, UN New York, Geneva 2002.Human Rights and Disability, The current 
use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability. 

18Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_21-05-2014  

19 www.un.org/disabilities/default.asp?id=23  

20 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 5, Persons with disabilities 
(Eleventh session, 1994), U.N. Doc E/1995/22 at 19 (1995), reprinted in Compilation of General Comments and 
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comité voor economische, sociale en culturele rechten dat ingaat op de betekenis van economisch, 
sociale en culturele rechten als middel en als ondersteuning om juist mensen met een beperking in 
staat te stellen hun leven in vrijheid in te kunnen richten en deel te nemen aan de samenleving.  

In december 1993 verscheen het VN-document Standaardregels van de Verenigde Naties (VN) 
betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten.21  De Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties nam de Standaard regels aan. Nederland heeft ze ondertekent. De regels zijn 
niet juridisch bindend, maar lidstaten die ondertekenen binden zich moreel en politiek om ze uit te 
voeren.22  

 

                                                                                                                                                               

General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 24 (2003). 
www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm5e.htm  

21 The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 
www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm  

22 De regels zijn bruikbaar gebleken als praktische aanbevelingen voor beleid. In Nederland hebben veel 
gemeenten een deel van de standaardregels verwerkt in een praktische beleidsagenda die bekend staat onder 
de campagnenaam Agenda 22. Zie bijvoorbeeld: http://www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-
en-toegankelijkheidsbeleid.html  
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2.  Mensenrechten en handicap binnen Europa 
Net als de UVRM is de Raad van Europa ook opgericht als reactie op de Tweede Wereldoorlog. Op 
dit moment werken 47 Europese landen in de Raad van Europa samen aan het bevorderen van 
democratie en mensenrechten. In 1950 sloten zij het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM).23 Het Verdrag garandeert onder meer verbod van foltering, het recht op vrijheid van 
persoon, een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op 
bescherming van het privé- en gezinsleven. Aan het EVRM zijn apart te ratificeren protocollen 
toegevoegd, die aanvullende rechten bevatten, zoals in het eerste protocol, art 2: “Niemand mag het 
recht op onderwijs worden ontzegd.” Individuele burgers kunnen schending van het verdrag 
voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof kiest welke klachten het 
behandelt. 

Het Europees Sociaal Handvest (1961), is een Verdrag van de Raad van Europa dat economische 
en sociale rechten regelt. Het is het eerste internationale verdrag dat specifiek mensen met een 
handicap als groep benoemt met, in dit geval, recht op beroepsonderwijs, beschermde 
werkvoorzieningen en recht op beroepskeuzevoorlichting.24 In 1966 is het Europees Sociaal handvest 
herzien en kreeg het nieuwe formuleringen. Het nieuwe artikel 15 is breder en luidt nu 25:  

“Personen met een handicap hebben recht op onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie in het leven van 
de gemeenschap.” 

De Raad van Europa heeft ook Aanbevelingen (juridisch niet bindend) opgesteld op dit terrein. Een 
belangrijke is de Aanbeveling voor een samenhangend beleid voor rehabilitatie van mensen met 
een handicap uit 199226, waarin het principe van volledige en actieve participatie in de samenleving 
voorop staat, inclusief het recht op deelname aan onderwijsvoorzieningen, recht op zelfstandig leven 
en de vrijheid eigen keuzen te maken. 

                                                   

23 
www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studie
eninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/EVRM.pdf  

24 Eerste deel, art. 15: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/035.htm en Nederlandse vertaling: 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001021/geldigheidsdatum_09-06-2014#VertalingNL  

25 Europees Sociaal Handvest (herzien), Straatsburg, 03-05-1996  
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001800/geldigheidsdatum_09-06-2014#VertalingNL 

26 Recommendation no. R (92) 6 on a coherent policy for people with disabilities 1992 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2398057&
SecMode=1&DocId=602414&Usage=2  
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3.  Europese Unie en mensenrechten 
De Raad van Europa is een breed samenwerkingsverband dat zich richt op het bevorderen van 
democratie en mensenrechten in geografisch Europa. De Europese Unie startte als een kleiner 
verband van Europese Staten dat vrede en veiligheid wil waarborgen via intensieve economische 
samenwerking. De Europese Unie (inmiddels 27 lidstaten) kent dwingender rechtsbepalingen en heeft 
deels soevereiniteit van aangesloten lidstaten op specifieke terreinen overgenomen. 

De Europese Unie heeft op verschillende manieren de mensenrechten geïncorporeerd in eigen 
regelgeving. In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, aanvankelijk slechts 
bindend voor de instellingen van de Unie zelf, zoals Commissie en Parlement, is gelijkheid voor de 
wet van alle burgers vastgelegd in art 20 en een verbod op discriminatie, onder meer op grond van 
handicap in art 21.27 In art 26 van dat Handvest belooft de Unie: 

“Het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun 
maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen”. 

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft verschillende Resoluties aangenomen voor 
rechten van mensen met een beperking, op terrein van werk, toegankelijkheid van vervoer en ICT en 
onderwijs.28 In 1990 kwam bijvoorbeeld de resolutie:  Concerning integration of children and 
young people with disabilities into ordinary systems of education.29 De Europese Commissie 
kwam in 1996 met een Communication on the equality of opportunity of people with 
disabilities.30  De aanleiding voor de Commissie is de constatering dat een groot aantal mensen met 
een beperking uitgesloten zijn van rechten en mogelijkheden die de grote meerderheid van burgers 
wel heeft, zoals toegang tot gewoon onderwijs, mogelijkheden voor werk (de werkloosheid bij mensen 
met een beperking is twee tot drie keer hoger dan gemiddeld), toegang tot vervoer en gebouwen is 
moeilijk en er is te weinig financiële ondersteuning om mensen in staat te stellen maatschappelijk te 
participeren.  

                                                   

27 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie  www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf  

28 “The Council of Ministers has adopted resolutions to combat discrimination against people with disabilities in 
different areas of life, such as education, employment and access to information technology (See e.g. Resolution 
of the Council and the Ministers for Education meeting within the Council of 31 May 1990 concerning integration 
of children and young people with disabilities into ordinary systems of education, Resolution of the Council and of 
the Representatives of the Governments of the Member States meeting within the Council of 20 December 1996 
on equality of opportunity for people with disabilities, Council Resolution of 17 June 1999 on equal employment 
opportunities for people with disabilities, Council resolution of 5 May 2003 on equal opportunities for pupils and 
students with disabilities in education and training, and Council Resolution on 6 February 2003 "accessibility" - 
improving the access of people with disabilities to the knowledge based society). 
www.un.org/esa/socdev/enable/comp301.htm#1.2  

29 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:41990X0703(01)  

30Communication on the equality of opportunity of people with disabilities 
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/index_en.htm  
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In het een jaar later getekende Verdrag van Amsterdam (1997)31 van de EU kwam een nieuw artikel 
(art13) dat discriminatie op grond van handicap veroordeelt. Dat nieuwe artikel leidde tot een 
dwingende Europese richtlijn die discriminatie op arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van mensen met 
een handicap verbiedt. Nederland, waar tot dan toe handicap niet als expliciete grond was 
opgenomen in Gelijke Behandelingswetgeving, moest op grond daarvan de nationale wetgeving 
aanpassen binnen 6 jaar aanpassen. Het leidde in 2003 tot de eerste versie van de Wet gelijke 
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.32  Het Verdrag van Amsterdam brengt voor 
het eerst uitdrukkelijk grondrechten in het Gemeenschapsrecht, inclusief de mogelijkheid een lidstaat 
te straffen wegens schending van deze grondrechten. Men had het oog op de nieuwe lidstaten en 
potentiële toetreders uit het Oostblok waar mogelijk minder nauw handhaving van mensenrechten zou 
worden betracht. Er werd sinds “Amsterdam” toegewerkt naar een Grondwet voor de EU waarin de 
mensenrechten zouden worden opgenomen.  

In 2001 kwam het Europees Parlement met een rapport en resolutie: A resolution on mobility and 
inclusion of people with disabilities and the European Disability Strategy 2010-2020.33 In die 
resolutie staat over onderwijs dat kinderen met een beperking in Europa vaker van onderwijs 
verstoken zijn dan kinderen zonder een beperking en dat gebrek aan onderwijs tot armoede leidt en 
uitsluiting uit de maatschappij. Recht op onderwijs wordt benadrukt. In 2003 nam het Europees 
Parlement34 een resolutie aan waarin wordt aangedrongen op het uitwerken van de mensenrechten 
voor inwoners met een beperking. Recht op onderwijs wordt nieuw expliciet benoemd in deze 
resolutie van het Europees Parlement. De Grondwet is niet doorgegaan. Er was in diverse landen, 
Nederland incluis, teveel protest gerezen tegen het idee van een gezamenlijke EU-grondwet. Het 
Verdrag van Lissabon (2007)35 kwam ervoor in de plaats. Op grond van afspraken uit dat verdrag 
veranderde de status van het Handvest. Het Handvest werd een juridische bindende bijlage bij het 
Verdrag van Lissabon36.  

De Europese Commissie kreeg op grond van het Verdrag van Lissabon een mandaat om actief beleid 
te voeren om mensenrechten te respecteren en sociale uitsluiting van kwetsbare groepen burgers, 
onder wie expliciet mensen met een beperking, te verminderen. De Raad van onderwijsministers 

                                                   

31 Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot 
oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten – Inhoud. Publicatieblad Nr. C 
340 van 10/11/1997 blz. 0001 – 0144  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT&qid=1403609887135  

32 http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/geldigheidsdatum_23-05-2014  

33 Resolution On mobility and inclusion of people with disabilities and the European Disability Strategy 2010-
2020 (2010/2272(INI)) www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2011-
0263&language=EN#title1  

34 Resolutie van het Europees Parlement over de mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement - Naar een wettelijk bindend instrument van de Verenigde Naties ter bevordering en bescherming van 
de rechten en de waardigheid van personen met een handicap (COM(2003) 16 - 2003/2100(INI)) 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2003-0370+0+DOC+XML+V0//NL  

35Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap, ondertekend te Lissabon, 13 december 2007   http:/ /eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC  

36 www.europa-nu.nl/id/vhqrlao9d7y6/burgerrechten_met_handvest_op_hoger_plan  
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bestempelde onderwijs aan kinderen met een handicap als een van de 16 prioriteiten in het Lissabon 
2010 Objectives work. De Commissie stelt sindsdien beleids- en subsidieprogramma’s op om inclusie 
te bevorderen, inclusief een programma voor gegevensverzameling in alle lidstaten op het terrein van 
handicap via het netwerk ANED.37 

De Europese Commissie heeft een concept richtlijn gepubliceerd waarin het recht op gelijke 
behandeling van mensen met een handicap in arbeids- en beroepsonderwijs wordt uitgebreid naar 
andere terreinen zoals onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg en toegang tot goederen en 
diensten. Een richtlijn moet worden omgezet in nationale wetgeving en vormt daarmee dwingend recht 
in alle EU-landen. De conceptrichtlijn werd gesteund door het Europees Parlement (met een resolutie 
in 2009), maar niet door regeringen in alle lidstaten. Nederland heeft zich tot nu toe tegen deze 
richtlijn gekeerd.38 

 

 

                                                   

37 Academic Network European Disability experts www.disability-europe.net  

38 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31544/kst-31544-10?resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4  
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4.  Ontwikkeling recht op onderwijs 
Recht op onderwijs is in de eerste internationale verdragen na de Tweede Wereldoorlog in een aantal 
verdragen en internationale verklaringen geformuleerd met als doel toegang voor elk kind te 
garanderen, opdat ieder kind gelijke kansen krijgt zich te ontwikkelen en bij te dragen aan de 
samenleving. Een opsomming in chronologische volgorde begint met de Universele Verklaring voor 
de Rechten van de Mens. Het legt in art 26.1  het recht op onderwijs vast met de regel: “ Een ieder 
heeft recht op onderwijs”. Wat “onderwijs “ is wordt globaal aangegeven. “Basisonderwijs” moet voor 
iedereen verplicht zijn en gratis toegankelijk. Beroepsonderwijs moet “ algemeen beschikbaar” zijn. 
Hoger onderwijs moet gelijk toegankelijk zijn “voor iedereen die daartoe begaafdheid bezit”. In 26.2 
geeft de UVRM aan dat: 

“Het onderwijs gericht zal zijn op de volle ontwikkeling van het menselijk potentieel...” en in 26.3 krijgen ouders 
het recht “ soort opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen”. 

Artikel 13 van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 
(1950), herhaalt grotelijks deze bewoordingen uit de UVRM:  

“De Staten (…) erkennen het recht van een ieder op onderwijs. Zij zijn van oordeel dat het onderwijs gericht dient 
te zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en 
dat het dient bij te dragen tot de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.(…)”.   

Eraan toegevoegd wordt opnieuw de bepaling dat basisonderwijs voor ieder verplicht en gratis moet 
zijn.  

Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (1950), garandeert in het eerste protocol, art. 2 39:  

“Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd”. En het vervolgt met “Het recht van ouders om zich van 
die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en 
filosofische overtuigingen.” 

De Raad van Europa bevordert democratie en mensenrechten in geografisch Europa. Het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het meest bekende Verdrag van de Raad van 
Europa. Nederland heeft het in 1950 ondertekend en in 1954 geratificeerd. Het Verdrag garandeert 
verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, een eerlijk proces, vrijheid van gedachte, 
geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Aan het EVRM 
zijn apart te ratificeren protocollen toegevoegd, die aanvullende rechten bevatten. In het eerste 
protocol, art 2, staat: “Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.” 

In 1960 komt het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs(1960)40, 
waarmee de VN staten zich verplichten discriminatie in het onderwijs te bestrijden en te bevorderen 
                                                   

39 
www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/studie
eninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/echrprot1.pdf  

40 Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs; Parijs, 15 december 1960 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0005155/VertalingNL/VDRTKS1268698/Preambule/geldigheidsdatum_22-05-2014  
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dat “ten aanzien van het onderwijs een ieder gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgt”. Het 
verdrag lijkt een halt toe te willen roepen aan apart onderwijs voor aparte groepen. Apart onderwijs 
voor specifieke groepen wordt discriminatoir geacht, tenzij41 dat onderwijs van even goede kwaliteit  

(“gelijk gehalte”) is en docenten inzet van gelijke kwaliteit. Bovendien wordt er aan toegevoegd dat 
zulk apart onderwijs facultatief moet zijn42. Uit de tekst wordt duidelijk dat de VN wel vrijheid van 
onderwijs erkent, maar dat het liever geen aparte meisjes en jongensscholen ziet of scholen apart 
voor etnische of taalgroepen als dat voor meisjes of minderheden tot lagere kwaliteit leidt of wordt 
gebruikt om bevolkingsgroepen te segregeren. 

Het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966) geeft in art 18.4 de vrijheid van 
schoolkeuze aan ouders. De formulering is: het is aan ouders om “de godsdienstige en morele 
opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun eigen levensovertuiging te verzekeren”.  

Artikelen 28 en 29 van het Verdrag inzake de rechten van het kind (1989)43 erkennen het recht op 
onderwijs voor ieder kind “op basis van gelijke kansen”. Art 23 gaat specifiek in op de rechten van 
kinderen met een beperking en, hun recht op bijzondere bijstand (23,1) waarbij nadrukkelijk wordt 
gesteld dat deze bijstand gericht moet zijn op het: 

“Daadwerkelijk (waarborgen) van toegang tot onderwijs met als doel  “een zo volledig mogelijke integratie in de 
maatschappij en persoonlijke ontwikkeling (…), met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele 
ontwikkeling.” (art23,3) 

In 1990 kwam de Europese Raad van onderwijsministers (dat zijn de ministers van onderwijs van de 
EU lidstaten) met de Resolutie Integratie van kinderen en jongeren met handicaps in gewone 
onderwijssystemen44. De eerste drie artikelen luiden:  

Art 1.  De Lidstaten zijn overeengekomen waar nodig in alle gevallen die zich daartoe lenen hun 
inspanningen op te voeren met het oog op de integratie en op het bevorderen van de 
integratie van gehandicapte leerlingen en studenten in het gewone onderwijs (…). 

Art 2. Volledige integratie in het gewone onderwijs moet in alle relevante gevallen als prioritaire 
keuzemogelijkheid worden beschouwd en alle onderwijsinstellingen moeten in staat zijn te 
voldoen aan de behoeften van gehandicapte leerlingen en studenten. Daarbij moet 
samenwerking tussen gezin, school en maatschappij, vrijetijds-en arbeidssector tot 
ontwikkeling worden gebracht en gestimuleerd. Zo hoogwaardig mogelijke 
onderwijsvoorzieningen voor gehandicapte leerlingen in het gewone onderwijs moeten als een 
belangrijke en integrerende factor voor de bevordering van de integratie en zelfstandigheid 
van de gehandicapten worden aangemerkt. 

                                                   

41 Art 2 en art 5 

42 Art 5. 

43 Verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20-11-1989. 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/geldigheidsdatum_22-05-2014 Populair anageduid als 
Kinderrechtenverdrag 

44 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:41990X0703(01)  
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Art 3. De taak van speciale scholen en centra voor gehandicapte kinderen en jongeren moet gezien 
worden als aanvulling op de activiteiten van het gewone onderwijs.  

In 1993 volgen de 22 Standaardregels van de VN inzake gelijke kansen voor personen met een 
handicap. Regel 6 over onderwijs45 kiest onomwonden voor het zoveel mogelijk inrichten van het 
gewone onderwijs voor alle kinderen met alle soorten beperkingen, inclusief kinderen met de meest 
“ernstige” beperkingen. De termen die worden gebruikt zijn “mainstream”, “integrated setting” en 
“integral part of the educational system”. Om onderwijs op gewone scholen mogelijk te maken 
“veronderstelt” regel 6 het beschikbaar stellen van: “tolken en andere ondersteuning die is 
toegesneden op de behoeften van leerlingen met verschillende soorten beperkingen” en dat 
schoolprogramma’s en curricula flexibel en adaptief moeten zijn. In landen waar het gewone onderwijs 
nog niet geschikt is gemaakt voor leerlingen met een beperking mogen speciale scholen worden 
gehandhaafd, stelt Regel 6, mits die speciale scholen het doel hebben leerlingen terug te brengen in 
het gewone onderwijssysteem en de kwaliteit en ambitie voor leerlingen minstens vergelijkbaar is met 
gewone scholen. Erkend wordt dan nog dat speciaal onderwijs voor doven en blinden wellicht meer 
geschikt is vanwege de specifieke communicatiebehoeften.  

Speciaal VN-rapporteur Bengt Lindqvist, die in 1994 onderzocht of staten de standaardregels volgen, 
zei destijds:  

“Alle kinderen en jongeren, met hun sterke en zwakke kanten, met hun hoop en verwachtingen, hebben recht op 
onderwijs. Het is niet ons onderwijssysteem dat recht heeft op bepaalde typen kinderen. Daarom moet een 
schoolsysteem van een land veranderen om aan de behoeften van alle kinderen tegemoet te komen”. 

In 1994 volgt het Salamanca Statement, Framework of action on special needs education.46  
Opnieuw wordt het gelijke recht op onderwijs op gewone scholen voor kinderen met een beperking 
benadrukt. De Verklaring stelt dat alle kinderen unieke karakteristieken, mogelijkheden en 
leerbehoeften hebben en dat onderwijssystemen ingericht moeten zijn op al die verschillende 
leerbehoeften, inclusief de leerbehoeften van kinderen met een beperking. Het kan worden gezien als 
een aanzet tot een definitie van wat inclusie in het onderwijs is. Het doel ervan wordt ook omschreven 
in de Verklaring. Gewone scholen met een “inclusieve oriëntatie” zijn het beste geschikt om 
discriminatie in de samenleving te bestrijden en om daadwerkelijk “onderwijs voor allen” te realiseren. 
Als bijkomende voordeel wordt gesteld dat inclusieve scholen het meest kosten efficiënt zijn.  

De Standaardregels en het Salamanca Statement zijn onderschreven door Nederland, maar geen van 
beide hebben bindende rechtskracht zoals Verdragen die hebben. Beiden hebben wel de basis gelegd 
voor de beschrijven van het recht op onderwijs als recht op inclusief onderwijs in art.24 van het 
Verdrag rechten van personen met een handicap IVPRH.  

De Europese Raad (de regeringsleiders van lidstaten) kwam in 2003 met de Resolutie Inzake de 
bevordering van de tewerkstelling en de maatschappelijke integratie van mensen met een 
functiebeperking47 en de Resolutie Over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor 
leerlingen en studenten met een functiebeperking.48  

                                                   

45 Oorspronkelijke Engelse tekst: www.un.org/esa/socdev/enable/dissre04.htm  

46  www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF  

47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003G0724(01)   

48 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003G0607(01)  
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Het VN Comité voor de Rechten van het kind (dat toeziet op naleving van het Kinderrechtenverdrag) 
publiceerde in 2007 een Verklaring/General Comment nr. 949 met een nadere interpretatie van vele 
onderdelen van het verdrag, inclusief het recht op onderwijs. Paragraaf 66 stelt dat Inclusief Onderwijs 
het doel is van onderwijs voor kinderen met een beperking en dat adequate individuele ondersteuning 
essentieel is om effectief onderwijs voor hen in gewoon onderwijs mogelijk te maken. Het Comité 
accepteert dat onderwijs geleidelijk aan kan veranderen en dat in de tussentijd een breed scala aan 
voorzieningen en diensten beschikbaar moet zijn als volledig inclusief onderwijs nog niet is bereikt. In 
paragraaf 67 beschrijft het Comité dat inclusief onderwijs niet moet worden opgevat als integratie in 
onderwijs.  

Met die laatste term wordt bedoeld dat een leerling met een handicap wordt toegelaten tot gewoon 
onderwijs mits hij het gewone groepsprogramma, al dan niet met individuele ondersteuning, kan 
volgen. Volgens het Comité vergt inclusie dat ook het totale onderwijsprogramma wordt aangepast 
zodanig dat leerlingen met verschillen in leerstijl en niveau allemaal goed worden bediend.  

“Inclusie in het onderwijs is in de kern een set van waarden, principes en praktijken die mikt op betekenisvol, 
effectief en kwalitatief onderwijs en rekening houdt met de  diversiteit in leerbehoeften en mogelijkheden van alle 
leerlingen, niet alleen de leerlingen met een handicap.” 

De manier waarop het wordt uitgevoerd zal volgens het Comité vele vormen kennen (in de klas, deels 
erbuiten) en vraagt samenwerking tussen gewone en speciale docenten en aanpassing van curricula. 
De VN organisatie Unicef, die zich inzet om overal op de wereld kinderen toegang te geven tot 
onderwijs, heeft in verscheidene studies uitgebreid beschreven dat kinderen met een beperking groot 
risico lopen te worden uitgesloten van onderwijs. Volgens Unicef50 is inclusief onderwijs het enige 
antwoord op die uitsluiting en segregatie maar stelt dat inclusief onderwijs meer effecten heeft:  

“Inclusief onderwijs is geen marginale kwestie. Het is de kern van het bevorderen van hoogkwalitatief onderwijs 
voor alle leerlingen en de ontwikkeling van meer inclusieve samenlevingen”.  

In 2005 publiceerde Unesco, de VN organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, richtlijnen voor 
inclusie in het onderwijs.51 

In 2007 volgde het VN -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) 
waarin de grondrechten, de klassieke en economische, sociale en culturele rechten in samenhang en 
toegespitst op de situatie van mensen met een beperking zijn uitgewerkt. Alle internationale 
inspanningen en resultaten tot dan toe zijn aangewend om het idee van inclusie goed te verankeren in 
het nieuwe brede VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. De preambule 
verwijst naar; 

                                                   

49 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 9, The rights of children with disabilities (Forty-
third session, 2007), U.N. Doc. CRC/C/GC/9 (2007) www1.umn.edu/humanrts/crc/comment9.html  

50 Bijv. The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to Inclusive Education in 
the CEECIS Region. 2011 United Nations Children’s Fund (UNICEF) 
www.unicef.org/ceecis/Background_NoteFINAL(1).pdf  

51 UNESCO, Guidelines for Inclusion: Ensuring access to Education for All, 2005 (Paris, 2005). 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf  
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“Beginselen en beleidsrichtlijnen, vervat in het Wereldactieplan met betrekking tot personen met een handicap en 
in de Standaardregels voor het bevorderen van gelijke kansen voor personen met een handicap bij het 
beïnvloeden van de bevordering, formulering en beoordeling van het beleid, de plannen, programma’s en 
maatregelen op nationaal, regionaal en internationaal niveau teneinde gelijke kansen voor personen met een 
handicap verder te bevorderen”. 

Als algemene beginselen, die gelden voor alle volgende artikelen op deelterreinen, worden benoemd:  

1. Respect voor de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid 
zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen;  

2. Non-discriminatie;  

3. Volledige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de samenleving;  

4. Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit;  

5. Gelijke kansen;  

6. Toegankelijkheid;  

7. Gelijkheid van man en vrouw;  

8. Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun eigen 
identiteit. 

Onderwijs wordt specifiek behandeld in art. 24. Anders dan in veel oudere stukken is het woord 
integratie verlaten en is inclusie expliciet opgenomen. 

Art 24 luidt: Onderwijs  
1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. Teneinde dit recht 

zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Staten die Partij zijn een 
inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en voorzieningen voor een leven lang leren en wel met de 
volgende doelen:  
a. de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en  
b. eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele vrijheden en de 

menselijke diversiteit;  
c. de optimale ontwikkeling door personen met een handicap van hun persoonlijkheid, talenten en 

creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke mogelijkheden, naar staat van vermogen;  
d. het in staat stellen van personen met een handicap om effectief te participeren in een vrije maatschappij.  

2. Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen de Staten die Partij zijn dat: 
a. personen met een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene 

onderwijssysteem, en dat kinderen met een handicap niet op grond van hun handicap worden 
uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs of van het voortgezet onderwijs;  

b. personen met een handicap toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig en gratis  
c. basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in de 

gemeenschap waarin zij leven;  
d. redelijke aanpassingen worden verschaft naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie;  
e. personen met een handicap, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die 

zij nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te faciliteren;  
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f. doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen worden genomen in 
omgevingen waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, overeenkomstig het 
doel van onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten.  

3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een handicap in staat praktische en sociale vaardigheden op te 
doen, teneinde hun volledige deelname aan het onderwijs en als leden van de gemeenschap op voet van 
gelijkheid te faciliteren. Daartoe nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen, waaronder:  
a. het faciliteren van het leren van braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van ondersteunende en 

alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -vormen, alsmede het opdoen van vaardigheden op 
het gebied van oriëntatie en mobiliteit en het faciliteren van ondersteuning en begeleiding door 
lotgenoten;  

b. het leren van gebarentaal faciliteren en de taalkundige identiteit van de gemeenschap van doven 
bevorderen;  

c. waarborgen dat het onderwijs voor personen, en in het bijzonder voor kinderen, die blind, doof of 
doofblind zijn, plaatsvindt in de talen en met de communicatiemethoden en -middelen die het meest 
geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun cognitieve en sociale 
ontwikkeling worden geoptimaliseerd.  

4. Teneinde te helpen waarborgen dat dit recht verwezenlijkt kan worden, nemen de Staten die Partij zijn 
passende maatregelen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een handicap, die 
zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en leidinggevenden en medewerkers op te leiden die op alle 
niveaus van het onderwijs werkzaam zijn. Bij deze opleiding moeten de studenten worden getraind in het 
omgaan met personen met een handicap en het gebruik van de desbetreffende ondersteunende 
communicatie en andere methoden, middelen en vormen van en voor communicatie, onderwijstechnieken en 
materialen om personen met een handicap te ondersteunen.  

5. De Staten die Partij zijn waarborgen dat personen met een handicap, zonder discriminatie en op voet van 
gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot algemeen universitair en hoger beroepsonderwijs, 
beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren. Daartoe waarborgen de Staten die Partij 
zijn dat redelijke aanpassingen worden verschaft aan personen met een handicap. 

 
De Parlementaire assemblee van de Raad van Europa kwam in 2010 met een Resolutie over het 
recht op onderwijs voor kinderen met ziekten of handicaps.52  Dit document geeft in uitgebreide 
bewoordingen aan dat recht op onderwijs moet worden opgevat als het recht op inclusief onderwijs. 
Bijvoorbeeld in art.4:  

“In de toekomst zou van reguliere voorzieningen, waaronder opvang, voorschoolse voorzieningen, scholen  (…) 
moeten worden gevergd kinderen met handicaps te accepteren en hen adequate ondersteuning te geven om hun 
inclusie en deelname te ondersteunen”.  

 

 

 

                                                   

52 Resolution 1761 (2010)1 Guaranteeing the right to education for children with illnesses or disabilities 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1761.htm  
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5. Recht op onderwijs is een recht op inclusie 
Dat recht op onderwijs hetzelfde betekent als recht op inclusief onderwijs is een inzicht dat niet 
iedereen meteen afleidt uit de tekst van art 24. Ook de vraag wat inclusie in de praktijk betekent, is 
niet meteen duidelijk. Nogal wat mensen zijn geneigd te denken dat ondersteuning voor 
leerlingen/studenten met een beperking net zo goed, zo niet beter, is te organiseren in aparte speciale 
voorzieningen: aparte scholen of aparte groepen. Aparte speciale scholen worden in de praktijk in 
Nederland ondersteund door zowel een deel van de docenten, ouders en leerlingen/studenten. Het is 
voor de Nederlandse regering en belangenorganisaties reden om keuzevrijheid voor te staan. Zowel 
scholen als ouders/leerlingen moeten kunnen kiezen voor gesegregeerde onderwijsvoorzieningen, is 
het standpunt.  

Echte keuzevrijheid wordt echter in het onderwijs niet gerealiseerd voor ouders/leerlingen met een 
handicap. Los daarvan blijft tot nu toe een belangrijk aspect in het debat over segregatie/inclusie in 
het onderwijs onderbelicht in Nederland. Het zelfbeeld van leerlingen met een handicap wordt 
beschadigd door aparte voorzieningen en leidt tot een stigma voor heel jonge kinderen met effect tot 
ver in de volwassen leeftijd.  

In de Verenigde Staten is het schadelijke effect van segregatie onderzocht. Het verschijnsel wordt ook 
algemeen meer beleefd, onder meer als gevolg van de rassenscheiding. De VS hadden tot ver in de 
jaren vijftig formele rassenscheiding in openbaar vervoer, in publieke ruimten en op scholen. De 
burgerrechtenbeweging won een lang juridisch gevecht daartegen met de befaamde Supreme Court 
uitspraak Brown vs. Board of Education (1954). Het gerechtshof verbood in die uitspraak 
rassenscheiding op scholen. Een argument was dat zwarte en witte scholen op papier gelijk onderwijs  

boden, maar in de praktijk zwarte scholen minder mogelijkheden boden en dat stond gelijke kans op 
maatschappelijke participatie in de weg voor leerlingen van de zwarte scholen. Een baanbrekend 
psychologisch onderzoek gaf de doorslag. Het onderzoek liet zien dat zwarte kinderen zichzelf laag 
waarderen en liefst wit willen zijn. Het Supreme Court erkende op basis daarvan dat segregatie een 
fnuikend effect heeft op het zelfbeeld van (in dit geval zwarte) kinderen.53 Veel later onderzoek in de 
jaren 70/80 van de vorige eeuw laat zien dat stigma en segregatie van mensen met een handicap een 
zelfde negatief psychologisch effect heeft.54  

Dit element speelt internationaal een grote rol. In alle bovenstaande verdragsteksten wordt het nadeel 
van segregatie doorgaans aangegeven. Segregatie is erkend als nadelig voor de individuele mens 
met een beperking. Tegelijk wordt erkend dat ook de samenleving als geheel slechter wordt van 
segregatie. Vooral in beleid van de Europese Commissie wordt dat nadelige effect benoemd omdat 
het leidt tot maatschappelijke uitsluiting en daarmee een druk op collectieve uitgaven.  

 

                                                   

53 J. Williams 1987 Eyes on the Prize, blz 20. Penguin Books ISBN 0 14 00.9653 1  

54 B. Byrne, School of education, Queen’s university Belfast 2012 Hidden contradictions and conditionality: 
conceptualisations of inclusive education in international human rights law  School of Education. Published online 
in Disability and society: 18 Jul 2012. Page 234: “The disempowering effects of segregated education such as 
isolation, stigma, low self-esteem, and restricted access to the full range of educational opportunities are well 
documented (for example, Armstrong and Barton 1999; Barnes, Mercer, and Shakespeare 2002; Judge 2003; 
Oliver 1996; Rieser 2000.” 
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Het inzicht dat segregatie sterk nadelige effecten heeft, laat onverlet dat soms onduidelijk is hoe het 
tegendeel, inclusie, in de praktijk het beste kan worden gerealiseerd. 

Segregatie formeel opheffen met een verbod op discriminatie, is niet goed genoeg voor mensen met 
een beperking, zoals eerder betoogd. Om werkelijk gelijke kansen te bieden zijn bij mensen met een 
beperking óók gerichte collectieve maatregelen nodig om ontoegankelijkheid op te heffen; is en 
aanvullende specifieke individuele ondersteuning nodig én een maatschappelijk waardensysteem dat 
rekening houdt met (soms grote) verschillen. Hoe dat precies moet en hoe ver dat kan gaan in 
onderwijssystemen die deels gebaseerd zijn op bewuste selectie (afleggen van toetsen, soms scherpe 
scheiding in onderwijsniveaus, druk om binnen korte tijd te presteren), maakt duidelijk dat inclusie 
vergaande systeemveranderingen vereist. 
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6. Art 24 IVRPH nader uitgewerkt. Hoe kan het, wat 
mag, wat mag niet? 
Art 24 van het IVRPH gaat uit van recht op onderwijs (op alle niveaus en een leven lang) in een 
inclusief onderwijssysteem. Gauthier de Beco, onderzoeker bij het Instituut voor de Rechten van de 
Mens van de Katholieke Universiteit Leuven karakteriseert dat als55:  

“Aldus maakt het verdrag van het inclusief onderwijs het principe en van het buitengewoon56 onderwijs de 
uitzondering. Dit volgt uit de geest van het VRPH, dat de medische benadering ten aanzien van handicap beoogt 
te vervangen door het sociaal model van handicap. Volgens dit model verwijst handicap niet naar de beperkingen 
van personen met een handicap, maar naar de drempels voor hun deelname aan de samenleving.“  

Waar het VN Comité voor de Kinderrechten in Verklaring nr. 9 in de overgangsfase nog ruimte liet 
voor speciaal onderwijs, kiest het IVRPH duidelijker voor inclusie, volgens De Beco.  

In 2013 publiceerde de VN een Thematische studie naar het recht van mensen met een handicap 
op onderwijs.57 Onder verwijzing naar de eerder genoemde internationale verdragen stelt de studie 
dat inclusief onderwijs erkend is als de meest geschikte wijze waarop staten universaliteit en non-
discriminatie kunnen verwezenlijken en dat het IVRPH inclusief onderwijs verlangt voor leerlingen met 
een beperking. “het recht op onderwijs is een recht op inclusief onderwijs”.58 Paragraaf 7 van de 
thematische studie beschrijft dat inclusie een ander onderwijssysteem vergt dat rekening houdt met 
verschillen tussen alle leerlingen, en niet slechts aanpassing van een individuele leerling met een 
beperking. Paragraaf 8 benadrukt dat inclusie in onderwijs sociaal belangrijk is omdat het discriminatie 
en stigmatisering tegengaat. Paragraaf 9 stelt dat recht op inclusief onderwijs rechtstreeks verbonden 
is met economische, sociale en culturele rechten. Inclusief onderwijs bereidt kinderen met een 
beperking beter voor op betaald werk en andere maatschappelijke participatie. 

Het Comité van het VN -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap heeft inmiddels 
van een aantal landen eerste monitoringsrapporten beoordeeld. In de beoordeling van de landen 
sprak het Comité stelselmatig een voorkeur uit voor gewone scholen in plaats van speciale scholen 
om inclusief onderwijs te organiseren. 

Art 24 gaat in verschillende onderdelen nader in op wat nodig is om gelijkberechtiging in de praktijk te 
realiseren. Een uitsluitingsverbod (anti-discriminatiebepaling) wordt nadrukkelijk gevraagd in 24,2,a  
waar staat dat kinderen  

                                                   

55 G. de Beco 2013 artikel: Het recht op onderwijs voor personen met een handicap volgens artikel 24 van het 
VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: juridische analyse en toepassing in Vlaanderen. 
www.investt.eu/sites/default/files/de%20Beco%20TJK%202013.2.pdf  

56 In Vlaams de term voor wat in Nederland wordt aangeduid als speciaal 

57 United Nations A/HRC/25/29; 18 December 2013: Thematic study on the right of persons with disabilities to 
education. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx  

58 Thematic study on the right of persons with disabilities to education. Par.6  
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“Niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met 
een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs of van 
het voortgezet onderwijs”; en nog eens in 24,2,b: “personen met een handicap hebben toegang tot inclusief, 
hoogwaardig en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van gelijkheid met anderen in 
de gemeenschap waarin zij leven”. 

Het recht op individuele (24.2.c) én collectieve (24.2.d)  aanpassing staat geformuleerd plus de plicht 
om de hele onderwijsomgeving (24.2.e) aan te passen. Die laatste bepaling luidt letterlijk:  

“Doeltreffende, op het individu toegesneden, ondersteunende maatregelen worden genomen in omgevingen 
waarin de cognitieve en sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, overeenkomstig het doel van onderwijs 
waarbij niemand wordt uitgesloten.” 

De Beco legt in zijn artikel een voorwaardelijke verbinding met het gebod niemand uit te sluiten en het 
treffen van redelijke aanpassingen. “Kinderen met een handicap moeten bijgevolg, samen met hun 
ouders en de school, kunnen kiezen voor het algemeen onderwijssysteem. Zoals verder nog 
besproken zal worden, is dit wel onderworpen aan de mogelijkheid om de redelijke aanpassingen te 
nemen.” Die voorwaardelijke verbinding zit ook in de Nederlandse Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte59. Scholen moeten leerlingen toelaten maar, zoals het College voor 
de Mensenrechten het formuleert:  

“Het verbod op discriminatie betekent niet dat een leerling of een student met een beperking altijd recht heeft op 
toelating tot de school of opleiding van zijn of haar keuze.” 

Wel moet de school onderzoeken of de leerling/student geschikt is om aan het onderwijs deel te 
nemen. Een leerling is geschikt als hij in staat is om de lesstof op te nemen of als hij aan de vereisten 
voor toelating voldoet. Per geval zal bekeken moeten worden of de beperking het volgen van 
onderwijs in de weg staat, of dat een doeltreffende aanpassing uitkomst biedt. Als de gevraagde 
aanpassing tot een onevenredige belasting leidt – denk aan kosten of technische onhaalbaarheid – 
dan mag de onderwijsinstelling de leerling of student wel weigeren. Ook als de veiligheid en 
gezondheid van de leerling/student of andere leerlingen/studenten in gevaar komt hoeft een school 
een persoon met een beperking niet toe te laten. Een goede onderbouwing is dan wel nodig.”60  

De vraag is wat een “redelijke” aanpassing is. De Beco ziet het ruim en geeft aan dat vrijwel altijd zo’n 
redelijke aanpassing is te maken. Hij haalt het Handbook for Parliamentarians on the Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol aan van het Bureau van de 
VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Daarin staat dat:  

“Er eensgezindheid is over het feit dat dit zou moeten kunnen voor circa 80-90% van kinderen met een handicap, 
met inbegrip van kinderen met een verstandelijke beperking” (OHCHR, 2007: 85).  

                                                   

59 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 2003. 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/geldigheidsdatum_02-07-2014  

60 Tekst website mei 2014 http://www.mensenrechten.nl/dossier/onderwijs-en-een-beperking 
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Ook volgens het UNICEF Innocenti Research Centre: “inclusive policies and practices required to 
promote the enjoyment of the rights of [children with disabilities] are both feasible and practical” 
(UNICEF Innocenti Research Centre, 2007”, aldus De Beco.  

Het Nederlandse College voor de Mensenrechten61 geeft een aanvechtbare interpretatie van “redelijke 
aanpassing”. Het College gaat er vanuit dat scholen bij wie om toelating wordt verzocht, “per geval” 
onderzoekt of “een leerling met een beperking” in staat is het geboden onderwijs te volgen en te 
onderzoeken of een bij die leerling passende redelijke aanpassing nodig is. In deze interpretatie wordt 
niet gekeken in hoeverre er voor de individuele aanvraag binnenkwam, moeite is gedaan om 
algemene toegankelijkheid te vergroten waardoor een individuele aanpassing minder moeite vraagt.  

De uitleg van het College voor de Mensenrechten gaat uit van integratie in plaats van inclusie. 
Integratie is de term die wordt gebruikt als het individu dat ergens bij wil horen zich moet aanpassen 
aan het geboden systeem. Inclusie is de term die wordt gebruikt als de omgeving zich aanpast aan 
alle individuen. 

In de Thematische studie naar het recht van mensen met een handicap op onderwijs62 wordt 
aangegeven dat zo’n strikte uitleg van “redelijke aanpassing” zoals het College voor de 
Mensenrechten nu hanteert in onderwijszaken in strijd is met het IVRPH omdat het de verplichting 
negeert om óók collectieve ondersteuning te organiseren (schoolomgeving toegankelijk te maken). 

“Inclusie is een proces dat de plicht erkent om hindernissen die deelname belemmeren of verhinderen weg te 
nemen, erkent de noodzaak cultuur, beleid en praktijk van gewone scholen te veranderen zodanig dat aan 
behoeften van alle leerlingen tegemoet wordt gekomen , inclusief de leerlingen met een beperking. Inclusief 
onderwijs veronderstelt een wijziging van het schoolsysteem (…) effectieve participatie, individuele instructie en 
inclusieve pedagogiek”. 

aldus de Thematische Studie naar het recht van mensen met een handicap op onderwijs. 63 

De studie legt een verband met art 9 uit het IVRPH waarin “toegankelijkheid” als recht wordt 
geformuleerd en dat ook toepassing heeft op onderwijs. In paragrafen 35 tot en met 40 wordt 
uitgebreid aangegeven dat in de praktijk het onderwijs minder toegankelijk is, vanwege fysieke 
barrières in schoolgebouwen en vervoer, door gebrek aan geld en door afwijzende houding van 
docenten, medescholieren en studenten zonder beperking. De studie roept op tot een politiek die met 
wetswijziging en geld, zorgt voor “adequate maatregelen zodanig dat alle leerlingen betekenisvol 
kunnen deelnemen.”  

Art 24 doet nadere suggesties hoe dat kan worden gefaciliteerd. Ondersteuning op school kan mede 
gericht worden op het ondersteunen van persoonlijke relaties tussen scholieren; docenten krijgen het 
recht te worden ondersteund op dit vlak, de suggestie wordt gedaan docenten met een beperking aan 
te stellen. Veel expliciete aandacht gaat uit naar de plicht tot het goed ondersteunen van alternatieve 
communicatie en het recht op gebruik van braille en gebarentaal en het behoud van eigen 
taalidentiteit (voor doven van groot belang). 
                                                   

61 www.mensenrechten.nl  

62 United Nations A/HRC/25/29; 18 December 2013: Thematic study on the right of persons with disabilities to 
education. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx  

63 Thematic study on the right of persons with disabilities to education. Par.7 
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7. Onmiddellijke werking of groeimodel? 
Uit het verband tussen art 24 en art 9 volgt dat, los van aanvragen van individuele leerlingen, het 
algemeen beleid op scholen en beleid door de overheid gericht moet zijn op verandering van het 
onderwijssysteem zodanig dat leerlingen met een beperking makkelijker toegang krijgen (en wellicht 
minder individuele aanpassing nodig hebben). 

Het hoeft niet allemaal van de ene op de andere dag. De Beco noemt het een ‘groeimodel’ en de 
thematische studie ‘progressive realization’64 waarvan het tempo afhankelijk mag zijn van beschikbare 
financiële middelen. Maar vrijblijvend is de gevergde systeemverandering niet. De mate waarin het 
onderwijssysteem toegankelijker wordt, kan zichtbaar zijn en gemeten worden aan de hand van 
indicatoren over aantallen inclusieve scholen of leerlingen met een handicap dat op reguliere scholen 
zit.65 

Groeimodel of niet, de studie waarschuwt dat enkele onderdelen van het IVRPH “onmiddellijke” 
werking moet hebben. Het gaat dan, mede onder verwijzing naar de verplichtingen uit het Verdrag 
voor economisch, sociale en culturele rechten en het Kinderrechtenverdrag, om de plicht om 
“uitsluiting op grond van handicap”, inclusief “de plicht redelijke aanpassingen te bieden” en “toegang 
tot basisonderwijs” voor allen te garanderen66. De studie geeft aan dat nationale wetgeving een “no 
rejection-clause, forbidding the denial of admission in mainstream school” zou moeten bevatten, ofwel 
een “toelatingsplicht”. Deze onmiddellijke werking gaat er van uit dat ouders/scholieren die kiezen 
voor een reguliere school, ook als het hele onderwijssysteem daaraan nog niet is aangepast, niet 
mogen worden geweigerd. Deze bepaling kan worden uitgelegd als een vorm van keuzevrijheid. Wie 
kiest voor een gewone school moet worden toegelaten, maar er is geen plicht voor de overheid 
speciale scholen onmiddellijk te sluiten. 

De studie waarschuwt tegen twee praktijken die in sommige landen voorkomen en die gezien kunnen 
worden als discriminerend. De eerste is het hanteren van een procedure voor het bepalen van de 
school waarheen een scholier moet gaan, dat “gebaseerd is op het hebben van een beperking.”67  Het 
tweede obstakeldrempel dat toegankelijkheid van onderwijs verhindert, is de praktijk in sommige 
onderwijssystemen om het behalen van een diploma te binden aan leeftijdslimieten:  

“Wetgeving die zulke praktijken steunt en wetgeving die openlijk leerlingen met een beperking van onderwijs 
uitsluit, moeten worden gewijzigd”.68 

In het IVRPH (en vrijwel alle algemene mensenrechtenverdragen) wordt onderwijsvrijheid nadrukkelijk 
gegarandeerd. Ouders/leerlingen hebben de vrijheid de inhoud van het onderwijs in te richten naar 
eigen opvattingen. In Nederland is de bepaling over onderwijsvrijheid opgenomen in art 23 van de 
Grondwet. Het IVRPH respecteert die onderwijsvrijheid. De Thematische studie maakt duidelijk dat die 
vrijheid niet betekent dat inclusie kan worden geweigerd. De keuzevrijheid voor een 

                                                   

64 Thematic study on the right of persons with disabilities to education. Par.13 

65 Thematic study on the right of persons with disabilities to education. Par. 40 

66 Paragrafen 13, 16, 20, 21 

67 Paragraaf 24 

68 Paragraaf 27. 
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onderwijssysteem, “thuisonderwijs” inbegrepen, is volgens de thematische studie geoorloofd zolang 
het onderwijs maar voldoet aan de inclusieve mensenrechtelijke benadering.69  De keuzevrijheid is in 
dit geval geen keuzevrijheid tussen regulier of speciaal, maar vrijheid om te kiezen voor een religieuze 
of ideologische grondslag (wat in veel landen, inclusief Nederland, leidt tot een recht om private 
scholen op te richten of thuisonderwijs toe te staan). 

 

                                                   

69 “The obligation for States to establish inclusive education systems does not imply any limitation on the right of 
parents to decide the education strategy for their children, including home schooling, as long as it provides for 
quality education in line with the goals and requirements arising from human rights law.” 
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8. Nederlandse positie in het internationale 
mensenrechtendebat 
Alle internationale verdragsteksten en verklaringen die genoemd zijn in deze analyse zijn getekend en 
geratificeerd met uitzondering van het IVRPH dat nog alleen getekend is. Nederland heeft 
wetsvoorstellen nodig om het IVRPH te ratificeren in juli 2014 ingediend bij de Tweede Kamer. De 
Nederlandse regering steunt alles wat er in genoemde verdragen staat, en steunt volmondig het 
beleid van de Europese Commissie om de achterstelling van kwetsbare groepen, onder wie mensen 
met een handicap, te verbeteren. Of dat ook leidt tot belangrijke veranderingen in de beleidspraktijk, is 
voor deze analyse niet uitputtend onderzocht, maar er zijn een aantal aanwijzingen dat Nederland met 
de mond belijdt, wat het in de praktijk niet kwijt. Er is een precedent als het om gelijke behandeling en 
non-discriminatie gaat. De Europese Unie voerde vrij snel na oprichting vergaande gelijke 
behandelingswetgeving in voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse regering 
was het daar mee eens, maar paste nationale wetgeving niet aan uit angst dat het te veel geld 
(uitkeringsrechten voor vrouwen) zou kosten. Pas onder druk van rechtszaken bij het Europees Hof 
van Justitie waarin een aantal Nederlandse vrouwen hun recht op gelijke beloning (in 
pensioenaanspraken) en op gelijke uitkeringsrechten (WW en weduwen en wezen uitkeringen) 
opeisten, ging de regering overstag. 

Bij gelijke behandeling van homoseksuelen liep de Nederlandse regering internationaal voorop, maar 
in het kader van gelijke behandeling van mensen met een handicap werden vanaf de jaren 90 vorige 
eeuw vooral problemen gezien. In 1994 hadden kabinet en een vrijwel unanieme Tweede Kamer 
geweigerd in te gaan op verzoeken van belangenorganisaties om de grond handicap op te nemen in 
art 1 van de Grondwet of de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Er verschenen studies waarin de 
achterstand van mensen met een handicap op diverse terreinen werd beschreven70 maar de 
Nederlandse wetgever meende dat een wettelijk discriminatieverbod zou betekenen dat het recht op 
individuele ondersteuning (zoals het verstrekken van rolstoelen) gevaar liep omdat het dan óók als 
discriminatie zou kunnen worden beschouwd.71 

Pas nadat, na het aannemen van het Verdrag van Amsterdam in 1997 de Europese Commissie in 
2000 met een dwingende Richtlijn kwam voor Gelijke behandeling van mensen met een handicap in 
arbeids- en beroepsonderwijs72, kwam ook Nederland in actie. Het leidde in 2003 tot de eerste versie 
van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte73. De regering deed 
precies wat moest en regelde gelijke behandeling op arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Pas in 2009 

                                                   

70 Onder andere van prof.dr.m. A.C. Hendriks. http://media.leidenuniv.nl/legacy/microsoft-word---publicaties---tot-
2004.doc.pdf  

71 A.Hendriks en J. Legemaate 2010: Thematic Legal Study on Mental Health and Fundamental Rights, pag 9 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2157-mental-health-study-2009-NL.pdf 

72 Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in 
werkgelegenheid en beroep. 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_organisati
on/c10823_nl.htm  

73 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 2003. 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/geldigheidsdatum_02-07-2014  
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kwam uitbreiding naar onderwijs, in 2010 naar wonen en sinds 2012 naar (delen van) het openbaar 
vervoer. 

De naleving van de VN-standaardregels betreffende gelijke kansen voor gehandicapten is eenmaal 
door de regering geëvalueerd in 2000 en dan nog alleen wat betreft de regel over werkgelegenheid.74 
De regering liet de Kamer weten dat evalueren lastig is omdat de standaarden “te vaag” zijn. De 
regering concludeerde met een ongeïnteresseerd enerzijds/anderzijds: 

 “Op het niveau van de bereikte resultaten wordt de naleving van de Standaardregel Werkgelegenheid heel 
verschillend beoordeeld.”  

Sommige geïnterviewde personen vinden dat we in Nederland inmiddels heel behoorlijke resultaten 
hebben geboekt als we die vergelijken met andere landen. Daarentegen menen anderen dat er nog 
veel aan schort. Zij wijzen op hun inziens belangrijke manco’s. In dit verband wordt zelfs gesproken 
over een discrepantie tussen theorie (beleidsintenties, zoals naar voren komen in de wet- en 
regelgeving) en praktijk (wat er in de maatschappelijke realiteit van terechtkomt). De te geringe 
effectiviteit van de regelgeving wordt als een belangrijk probleem gezien.  

De Europese Commissie kwam in 2008 met een ontwerp richtlijn voor gelijke behandeling buiten de 
arbeid75 (want arbeid was al geregeld) van personen ongeacht godsdienst, handicap of seksuele 
geaardheid. De Nederlandse regering leek de richtlijn in de armen te sluiten met: “ Het kabinet heeft 
het bestrijden van discriminatie tijdens deze regeerperiode als speerpunt aangemerkt. Het sluit in dat 
verband aan bij een rijke traditie van discriminatiebestrijding in Nederland. Het motto van dit kabinet is: 
“Samen werken, samen leven”. Door discriminatie worden mensen aan de kant gezet. De overheid 
heeft de grond- en mensenrechtelijke plicht te realiseren dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen 
doen in deze samenleving om zo invulling te kunnen geven aan actief en verantwoordelijk 
burgerschap, óók in een Europese dimensie.”76 Maar dat was slechts een welluidende inleiding op 
een tot op heden volgehouden ‘njet’. 

“Hoewel het kabinet het belangrijk vindt dat het principe van gelijke behandeling op Europees niveau wordt 
verankerd, bevat het commissievoorstel veel onduidelijkheden ten aanzien van terminologie en de reikwijdte.  

                                                   

74 Verslag van een schriftelijk overleg 2000 in de Tweede Kamer inzake de naleving van de VN-standaardregels 
betreffende gelijke kansen voor gehandicapten. 24 170, nr. 60 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/24170/kst-24170-60?resultIndex=168&sorttype=1&sortorder=4 

75 Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective 
of religion or belief, disability, age or sexual orientation. COM(2008) 426  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF  

76 Kamerstuk 31 544, nr 10. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken aan de voorzitters 
van de Eerste en van de Tweede Kamer. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-
publicaties/kamerstukken/2010/06/02/kamerbrief-inzake-kabinetsreactie-subsidiariteitstoets-richtlijnvoorstel-
gelijke-behandeling-buiten-de-arbeid.html  
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Daarnaast heeft het kabinet aangegeven dat de mogelijke kosten en administratieve lasten aanzienlijk kunnen 
zijn77. Om deze reden kan het kabinet niet instemmen met de tekst van het oorspronkelijke commissievoorstel.” 

Verderop in de brief geeft het kabinet aan dat bij verdere onderhandelingen zal worden ingezet op het 
recht van lidstaten “om zelf inhoud en organisatie van nationale onderwijsstelsel te bepalen” en wordt 
aangegeven dat het te ver gaat om toegankelijkheid van ook openbare ruimte te willen regelen omdat 
het te duur wordt geacht. 

Een alomvattende nota over de achterstandspositie van mensen met een handicap of een breed 
actieplan op dit terrein van de regering is niet te vinden. De regering voert ook geen actief beleid om 
gegevens te verzamelen over de positie van mensen met een handicap. Participatiegegevens van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en van het NIVEL richten zich op mensen met lichamelijke 
beperkingen (en niet op mensen met verstandelijke of ernstige psychische problemen).78 Beschikbare 
statistieken waarin mensen met een beperking voorkomen, zijn zowel in zorg, sociale zekerheid als 
arbeidsmarkt slechts gericht op aantallen uitkeringen of aantallen verstrekte voorzieningen en de 
macrokosten ervan. Het laat zien dat de focus van het gehandicaptenbeleid eenzijdig gericht is op 
kosten van ondersteuning en niet op wat belangrijk is in het brede kader van mensenrechten van 
mensen met een beperking.  

Niettemin is op onderdelen van beleid de afgelopen jaren ingezet op het verminderen van 
achterstanden en het bevorderen van participatie. Met name de wetswijzigingen Weer Samen naar 
School,  de wet Leerlinggebonden financiering (2003), de Wet maatschappelijke Ondersteuning WMO 
(2006) en achtereenvolgende wetswijzigingen op terrein van re-integratie arbeidsgehandicapten, 
beogen kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap meer deel te laten nemen aan gewoon 
onderwijs, het gewone maatschappelijk leven en de arbeidsmarkt. Deze studie gaat verder niet in op 
de WMO of integratie op de arbeidsmarkt, al is een overeenkomst met onderwijswetgeving dat op 
geen van de terreinen merkbaar vooruitgang is geboekt als het ijkpunt meer participatie is.79 

 

                                                   

77 Impact Assessment Richtlijn Gelijke behandeling Buiten de Arbeid, Ape B&A, 2009. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-41024.pdf  

78 Zie diverse onderzoeksrapporten over Nederland op www.disability-europe.net en een samenvattend feitelijk 
overzicht op www.disability-europe.net/dotcom  

79  Onder meer: Mirjam de Klerk (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007.  SCP 2007. 
Pagina  208. file:///C:/Users/grooff/Documents/documentatie/documentatie2010/Meedoen_met_beperkingen.pdf  

en . Hofstede, M. Cardol en M. Rijken, Tweede Wmo-evaluatie Deelrapport mensen met lichamelijke 
beperkingen. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en de effecten van 
ondersteuning op participatie. SCP 2013. 
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Ontwikkelingen_in_ondersteuning_van_mensen_met_li
chamelijke_beperkingen_en_de_effecten_van_ondersteuning_op_participatie pagina 40-44.  
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9. Nederlandse positie rondom inclusie in het 
onderwijs 
Weer Samen naar School startte in 1989 met een regeringsnota met een pleidooi voor meer integratie 
van leerlingen met lichtere beperkingen en leerproblemen in gewone basisscholen. Het ging om de 
leerlingen van wat destijds werd genoemd scholen voor LOM (leer- en opvoedingsproblemen) en MLK 
(moeilijk lerende kinderen). Leerlingen van scholen voor ZMLK (zeer moeilijke leren kinderen), ZMOK 
(Zeer moeilijk opvoedbaar) en leerlingen van scholen voor blinde, dove, slechtziende, slechthorende 
leerlingen, meervoudige beperkingen en leerlingen met spraak-taalproblemen werden in het nieuwe 
beleid en bijbehorende wetswijzigingen niet betrokken. Kern van de wetswijziging werd de introductie 
van een plicht van basisscholen samen te werken in regionale verbanden voor wat betreft verwijzing 
en financiering van leerlingen naar speciaal basisonderwijs. Het budget voor het 
samenwerkingsverband liet toe dat 2% van alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een verwijzing 
konden krijgen naar aparte speciale basisscholen. Als scholen in zo’n verband meer leerlingen 
doorstuurden naar speciale scholen, dan werden de kosten verhaald op de gewone scholen. De 
financiële prikkel werkte, zij het beperkt. Het aandeel verwijzingen zakte van 3,5% bij de start van het 
WSNS beleid80 naar inmiddels 2,56 %.81 Minder dan 2% verwijzen levert de scholen niks op. De 
prikkel legt een bodem waaronder geen financieel profijt is te halen. 

In 2003 kwam wetgeving voor leerlingen met ernstiger beperkingen. De vrijheid voor speciale scholen 
om leerlingen met een meervoudige beperking te weigeren indien ze een bepaalde IQ-grens of grens 
van “leerbaarheid” niet zouden halen, werd geschrapt. Onderzoeker M. Schuurman82 beschrijft het 
doel daarvan als volgt:  

“In feite bestaat er voor toelating geen ‘ondergrens’ meer, waardoor er onderwijsmogelijkheden zijn ontstaan voor 
kinderen die tot voor kort hiervoor niet in aanmerking kwamen. Formeel betekent dit dat ook de leerplicht voor 
deze groep kinderen is aangepast en in principe alle kinderen naar school moeten, tenzij de leerplichtambtenaar 
hiertoe een ontheffing verleent.”  

Dit aspect van het nieuwe beleid verzandde. Schuurman concludeert op basis van evaluatieonderzoek 
van  hoogleraar en lector jeugdrecht D. van Veen83:   

“Slechts een klein deel van de (toen) 5300 kinderen met meervoudige beperkingen gaat over van 
kinderdagcentra naar een speciale school.  De generieke leerplicht voor deze kinderen wordt niet overal 
gerealiseerd.” 

                                                   

80 C. Meijer, S.J. Pijl en S. Hegarty: New Perspectives on special education, London 1994 

81 Berekeningen op basis van jaarboek Onderwijs in cijfers 2012 www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-
4C9E-95BF-90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf 

82 M. Schuurman. Omvang en samenstelling van de groep mensen met ernstig meervoudige  

beperkingen (EMB). Resultaten van een voorstudie. November 2010. www.platformemg.nl/wp-
content/uploads/2012/02/EMB-omvang-en-samenstelling-voorstudie-2010-11.pdf  

83 D. van Veen (2009), Onderwijs en zorg voor ernstig meervoudig of complex gehandicapte kinderen/jongeren 
van cluster 3-scholen; Hardnekkige problemen en urgente opdrachten voor de praktijk en het beleid. Utrecht: 
VGN/WEC raad 
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Ook het hoofddoel van de wet leerlinggebonden financiering mislukt. Gewone scholen die een leerling 
met een indicatie voor speciaal onderwijs inschreven kregen een wettelijk recht op een aanvullend 
extra budget (het rugzakje) plus recht op ambulante begeleiding vanuit speciaal onderwijs op gewone 
scholen. Voorheen bestond al de beperkte mogelijkheid van een aan te vragen individueel budget, op 
basis van een subsidieregeling, alleen voor kinderen met Downsyndroom. Het beleidsdoel was meer 
leerlingen met ernstiger beperkingen naar een gewone school te laten gaan. De financiële prikkel 
bleek averechts te werken. “Het aantal rugzakjes steeg tussen 2003 en 2008 van 11 000 naar 36 000. 
Tegelijkertijd nam ook het aantal kinderen in het speciaal onderwijs toe met bijna 25%.”, schreef de 
staatssecretaris van onderwijs 2 november 2009 aan de Tweede Kamer.84 

Serieuze signalen dat het misging waren er al vanaf 2005. Een rapport van de Algemene 
Rekenkamer85 constateerde dat er geen zicht was op de effectiviteit van het beleid. In 2005 kwam het 
ministerie van Onderwijs zelf met de notitie Vernieuwing zorgstructuren funderend onderwijs omdat er 
teveel mis was in het onderwijs aan “zorgleerlingen” zowel de groep die onder Weer Samen Naar 
School (WSNS) viel als het speciaal onderwijs (inclusief de leerlinggebonden financiering), het 
leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.  

In juni 2007 werden de eerste beleidsvoornemens Passend Onderwijs aan de Tweede Kamer en het 
onderwijsveld voorgelegd. Het plan was het onderwijsveld zelf te laten experimenteren met als doel 
een daling van het aandeel zorgleerlingen, betere kwaliteit van speciaal onderwijs en betere kansen 
op de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. Een nieuwe Evaluatie- en adviescommissie 
Passend Onderwijs (ECPO) volgde vanaf 2008 de ontwikkelingen. Volgens de Algemene 
Rekenkamer waren er “nauwelijks ontwikkelingen in het onderwijsveld” en greep de staatssecretaris 
van onderwijs in met bijgestelde plannen voor Passend Onderwijs.  

In 2011 wordt de mislukking van de Wet leerlinggebonden Financiering uitvoerig geanalyseerd door 
het ministerie van onderwijs: “Bij invoering van de leerlinggebonden financiering in 2003, was de 
verwachting dat het aantal leerlingen met een indicering voor ‘zware’ zorg, zou stabiliseren. Deze 
verwachting is onterecht gebleken: vanaf 2003 is het aantal leerlingen met een indicatie met 65% 
toegenomen. Het stelsel nodigt vooral uit om zoveel mogelijk leerlingen als hulpbehoevend te 
bestempelen en te verwijzen naar het speciaal onderwijs of naar speciale jeugdzorg. Inmiddels is er 
‘iets mis’ met ruim 10% van de leerlingen in het primair onderwijs en bijna 20% in het voortgezet 
onderwijs. Sommige leerlingen worden daardoor onnodig gestigmatiseerd. Bovendien zijn er 
wachtlijsten voor het speciaal onderwijs en zitten jaarlijks tussen de 2500 en 3000 kinderen langer dan 
vier weken thuis86. Verder laat de kwaliteit van het (speciaal) onderwijs voor kinderen die meer dan 
gemiddelde aandacht behoeven te wensen over. Van de scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs 
staat bijna 30 procent onder verscherpt toezicht. De helft van de leraren in het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs lukt het niet om het onderwijs goed af te stemmen op verschillen tussen 
leerlingen, omdat zij hiervoor onvoldoende zijn toegerust. (…) Tot slot is onduidelijk waaraan de extra 
geïnvesteerde bedragen voor het speciaal onderwijs worden besteed. Het budget is sinds 2003 met 

                                                   

84 Brief staatssecretaris van onderwijs aan de Tweede kamer. Nov 2009, 31 497 nr. 17. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31497/kst-31497-17?resultIndex=218&sorttype=1&sortorder=4  

85 Algemene Rekenkamer Weer samen naar school, Zorgleerlingen in het basisonderwijs, januari 2005 
www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2005/01/Weer_samen_naar_school 

86 Een telling van het ministerie kwam een jaar later op 13.000 thuiszitters, waarvan een flink deel gedurende het 
schooljaar weer naar een school terugkeert. In: antwoord op schriftelijke vragen van het lid Celik, 11 mei 2012, 
kenmerk: 2012Z06452 
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0,5 miljard euro toegenomen. En toch vragen ouders zich af waar het geld blijft, en ervaren leraren 
nog onvoldoende ondersteuning in de klas.”87 

Voor wat betreft de oorzaken van de groei van het aantal indicaties (v)SO en leerlinggebonden 
financiering én even snelle groei van vraag naar jeugdzorg en de uitkering voor jonggehandicapten 
Wajong baseert het Ministerie zich op een aantal onderzoeken.88 In 2007 noemde TNO89 als oorzaken 
onder meer een eerdere herkenning als gevolg van een verbeterde diagnostiek in combinatie met een 
verruiming van de definities en criteria, een toename van de eisen van de samenleving aan de 
competenties van jongeren en een betere bekendheid van de beschikbare regelingen. Ook de SER90 
heeft in 2009 deze oorzaken genoemd voor een toenemend gebruik van collectieve voorzieningen in 
een onderzoek naar jongeren met ontwikkelings- of gedragsstoornissen of Multi problematiek. 
Volgens onderzoek van het CPB91 in 2009 zijn de instituties zo ingericht dat ze een groei van het 
aantal zorgleerlingen uitlokken. Gewone basisscholen en ouders van zorgleerlingen hebben er weinig 
belang bij om goedkope onderwijsvormen te kiezen. Het CPB:  

“De opzet van het (huidige) beleid rond zorgleerlingen leidt tot druk in de richting van het speciaal onderwijs 
inclusief rugzakleerlingen.” 

De stijging van het aantal leerlingen dat is geïndiceerd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs of dat 
met een rugzak deelneemt aan het regulier onderwijs heeft geleid tot een flinke stijging van de kosten 
voor de rijksoverheid met € 0,5 miljard. Het is niet altijd duidelijk waar de middelen aan zijn besteed. 
Uit onderzoeken van bureau Infinite Financieel BV92 en het CPB93 is gebleken dat niet te achterhalen 
is waaraan de rugzakmiddelen worden besteed. De Algemene Rekenkamer94 heeft aangegeven dat 
er te weinig zicht is op de inzet van de middelen voor extra ondersteuning in het onderwijs en de 
daarmee beoogde/bereikte effecten. De Inspectie voor het onderwijs signaleert in 2009 dat scholen 
“rugzakjes” vooral aanvroegen voor kinderen die ze eerder niet doorverwezen naar speciaal 
onderwijs. De leerlingen met ernstiger problemen zijn net als voor de introductie van 

                                                   

87 Beleidsbrief Naar Passend onderwijs, brief aan de Tweede Kamer. 2011. www.passendonderwijs.nl/wp-
content/uploads/2012/03/Naar-passend-onderwijs.pdf  

88 Kamerstuk 2006–2007, 27 728, nr. 96, Tweede Kamer en Kamerstuk 2008–2009, 31 224, nr. 32 Tweede 
Kamer. 

89 Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking, TNO, maart 2007, nummer 
385, Besseling e.a. 

90 De winst van maatwerk, SER, advies nr. 2009/07, 18 december 2009. 

91 Minne B. .a. CPB (Centraal Plan Bureau) doc. 192: Zorg om Zorgleerlingen, november 2009. 

92 Mevrouw M.C. van der Hoff-Israël e.a. Zicht op zorggelden. De besteding van de zorgmiddelen in het primair, 
speciaal en voortgezet onderwijs, Infinite Financieel B.V. Utrecht 1 mei 2009 
http://infinitebv.nl/site/infinite/assets/documents/onderzoek-zicht-op-zorggelden.pdf  

93 CPB, 2009, Zorg om zorgleerlingen. 

94 Algemene Rekenkamer Algemene Rekenkamer. Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, 
Kamerstuk  32338, nr 2  www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2010D13105&did=2010D13105  
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Leerlinggebonden Financiering in 2003 naar speciale scholen gestuurd terwijl de rugzakjes naar 
leerlingen gingen die toch al in de gewone klas bleven maar waar wel "iets" mee is.95 

De groei van het aandeel leerlingen met een indicatie en verwijzing naar speciaal onderwijs leidt 
indirect tot meer maatschappelijke segregatie en uitgavenstijging. De Sociaal Economische raad 
signaleerde in 200896 dat leerlingen uit het speciaal onderwijs vrijwel automatisch een Wajong-
uitkering krijgen en doorstromen naar dagbesteding centra of (een kleine minderheid) naar de 
gesubsidieerde sociale werkvoorziening.  

In augustus 2014 gaat met een complex wetswijzigingen, bekend als “Passend Onderwijs” een 
volgende serie wetswijzigingen in97 die een einde beoogt te maken aan het probleem van thuiszitters, 
de groei van indicaties voor speciaal onderwijs moet afremmen en de groei van uitgaven voor 
ondersteuning van zorgleerlingen. In navolging van WSNS zijn basis en voortgezet onderwijs scholen 
gedwongen in regionale samenwerkingsverbanden samen te werken bij financiering en doorverwijzing 
naar speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen een budget voor gewoon en voor speciaal 
onderwijs. Het budget voor speciaal onderwijs is gemaximeerd op ongeveer het huidige aantal 
leerlingen met ernstiger handicaps dat op aparte speciale scholen zit (70.000). Als scholen binnen een 
samenwerkingsverband bovengemiddeld veel leerlingen willen doorverwijzen naar speciaal onderwijs, 
dan mag dat maar dan moeten ze per doorverwezen leerling budget overdragen uit eigen middelen. 
Binnen een samenwerkingsverband kunnen scholen afzonderlijk of met elkaar besluiten juist minder 
leerlingen door te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dan blijft er op speciale scholen budget over 
en kunnen gewone scholen proberen dat geld los te krijgen uit het speciaal onderwijs voor extra 
ondersteuning in de gewone klas. De systematiek geldt zowel voor basis- als voortgezet onderwijs.  

Het “rugzakje” - de extra budgetten op gewone scholen voor elke leerling met een indicatie -  
verdwijnt. Elke school bepaalt zelf hoe het ondersteuning zal bieden aan individuele leerlingen met 
leerproblemen of beperkingen en moet zelf het geld daarvoor uit eigen budget of budget uit het 
samenwerkingsverband halen.  

Voorbeelden hoe de financiële systematiek kan bepalen hoeveel leerlingen meer of minder naar 
speciale scholen zullen gaan zijn te lezen via de website www.passendonderwijs.nl waar enkele scholen 
als pionier passend onderwijs gelden. Bijvoorbeeld de Samenwerkingsverband Helmond Peelland. Dit 
verband wil het aantal doorverwijzingen graag verlagen omdat het ze veel geld gaat kosten: “In ons 
SWV gingen op 1 oktober 2012 777 leerlingen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Vanaf 1 
augustus 2015 verandert de bekostiging van het speciaal (voortgezet) onderwijs. Niet langer krijgen 
deze scholen rechtstreeks de financiering van het ministerie maar zijn de samenwerkingsverbanden 
de financier. Dit wil zeggen dat wij als SWV betalen voor de leerlingen die in onze regio wonen en die 
(waar dan ook) naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan. Op 1 oktober 2011 heeft het 
ministerie het landelijk gemiddelde van het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs gaat als 
norm genomen. Alle samenwerkingsverbanden krijgen een vooraf bepaald budget gebaseerd op dat 
gemiddelde. Het gemiddelde percentage van leerlingen die naar het voortgezet speciaal onderwijs 
                                                   

95 Inspectie onderwijs Staat van het Onderwijs 2008/2009. 
www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2010/Onderwijsverslag+2008-2009.pdf  

96 SER Meedoen zonder beperkingen. Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten. 
Publicatienummer 6, 24 augustus 2007 www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2007/b25830.ashx  

97 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de 
ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet 
onderwijs en beroepsonderwijs. 33 106 , nr 3 Memorie van toelichting. Kamerstuk 33106, nr3.  



 

36 

 

gaan, bedraagt 3,45%. In ons SWV gaat op 1 oktober 2013 meer dan 5% van de leerlingen naar het 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het speciaal onderwijs is duurder dan regulier onderwijs. Dat 
betekent dat als ons SWV er niet in slaagt om minder kinderen door te verwijzen naar het voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO), de V(S)O-scholen samen vanaf 2020 jaarlijks 2,7 miljoen euro moeten 
betalen aan de scholen voor VSO.“ 98 

Een ander voorbeeld: het samenwerkingsverband Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht:  

“Het is volgens het samenwerkingsverband realistisch om op of net iets onder het landelijk gemiddelde van 
verwijzing naar het speciaal onderwijs te blijven. (Het SWV zit op 3,4 % en landelijk gemiddelde op 3.5% in 2012) 
Met de financiële ruimte die hierdoor ontstaat, kunnen andere vormen van ondersteuning worden versterkt.”99  

Uit beide voorbeelden blijkt dat de norm van 70.000 leerlingen op speciale scholen als plafond zal 
werken maar ook als bodem. Scholen die boven het gemiddelde verwijspercentage zitten zullen 
verwijzingen verminderen. Scholen die er onder zitten, hoeven niet verder te dalen. 

Om een einde te maken aan het probleem van de thuiszitters, wordt een zorgplicht ingevoerd. Ouders 
van leerlingen met een beperking kunnen net als andere ouders zelf een school uitkiezen voor hun 
kind. De uitgekozen school mag een leerling met een beperking niet weigeren vanwege de handicap, 
maar wel als het vindt dat het de leerling geen “redelijke aanpassing” kan bieden. Mocht een school 
de leerling inderdaad weigeren, dan is het bestuur van het samenwerkingsverband gehouden een 
school te vinden binnen het samenwerkingsverband die de leerling wel accepteert. Dat mag een 
speciale school zijn. 

Passend onderwijs biedt geen verandering voor kinderen die in zorgcentra verblijven zonder 
onderwijs. Ontheffen van leerplicht blijft voor deze groep kinderen regel. Er is geen beleid dat voorziet 
in meer onderwijsaanbod voor deze groep of verplichte aanmelding op scholen. 

 

                                                   

98 www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/03/Populaire-versie-ondersteuningsplan-Helmond-
Peelland-VO.pdf  

99 www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2013/05/Ondersteuningsplan-Utrecht-en-Stichtse-Vecht.pdf  
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10. Cijferoverzicht 
De ontwikkeling van aantallen leerlingen met een beperking dat speciaal onderwijs volgt is niet 
makkelijk in een langjarige reeks weer te geven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek administreert 
naar wettelijke grondslag. De overgang bijvoorbeeld van MLK (moeilijk lerende kinderen) en LOM 
(leer- en opvoedingsmoeilijkheden) naar WSNS (weer samen naar School) en LWOO/Pro (Leerweg 
ondersteuning in voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs) maken dat deze groepen leerlingen na de 
wettelijke overgang anders in de statistieken kwamen. Niettemin is duidelijk dat eind vorige eeuw, 
begin deze eeuw van een voortgaande stijging in het Speciaal Onderwijs sprake is, en dat beleid om 
de groei om te buigen tot nu toe heeft gefaald. In onderstaande tabel is de cijfermatige ontwikkeling te 
zien in het speciaal onderwijs vanaf 2000. Er is een verschuiving gaande van aantallen leerlingen met 
lichte handicaps (neemt af) naar zwaardere handicaps (neemt toe). In percentages uitgedrukt is het 
totaal van speciaal onderwijs sinds 2000 toegenomen van 5 naar 5,38 %.  

berekeningen % leerlingen in speciaal onderwijs:  licht (wnsn/lwoo/pro) en zwaar (v)so clusters

aantallen x 100
2000/2011%  leerling met "speciaal"stempel2011/2012% leerling met "speciaal" stempel

po 1643,9 1629,4
wsns 51,6 3,14 41,8 2,56
so clusters 30,3 1,84 34,4 2,1
totaal % met indicatie speciaal in basisonderwijs4,98 4,66
vo 894,1 948,9
lwoo/pro 30,3 3,38 26,8 2,82
vso (clusters) 15,5 1,73 35,9 3,78
totaal % met indicatie speciaal in voortgezet onderwijs5,11 6,6

po en vo samen 2538 2578
w.v. licht 81,9 3,22 68,6 2,66
w.v. cluster 45,3 1,78 70,2 2,72

totaal aantal leerlingen met indicatie "speciaal"2000/2011: 127.200. 
Aandeel SO: 5,% waarvan 4,98 basisonderwijs en 4,66 voortgezet onderwijs

totaal aantal leerlingen met stempel "speciaal"2011/2012: 138.800. 
aandeel SO: 5,38% waarvan 4,98 basisonderwijs en 6,6 in voortgezet onderwijs

 

Berekeningen in deze tabel op basis van het CBS Jaarboek Onderwijs 2012100 

                                                   

100 Jaarboek onderwijs in cijfers 2012. CBS december 2012 ISBN: 978-90-357-2062-6. Berekeningen op basis 
aantallen pagina’s 73 en 80.  www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-4C9E-95BF-
90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf  
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Stel dat alle leerlingen op speciale scholen zouden verhuizen naar reguliere scholen en daar hun 
speciale ondersteuning krijgen, om hoeveel leerlingen zou het gaan per gemiddelde basisschool? In 
het jaar 2011/2012 waren er in Nederland 6966 vestigingen van basisscholen met een gemiddelde 
grootte van 218 leerlingen.101 Het levert per basisschool 10 extra leerlingen op (met WSNS indicatie 
tot een ernstiger beperking) plus een extra bedrag van ongeveer 152.000 euro102 (prijsniveau 2009) te 
besteden aan extra ondersteuning, hulpmiddelen en vervoer. In het voortgezet onderwijs (met 1339 
vestigingen en per vestiging gemiddeld 709 leerlingen) zouden er 19 leerlingen met een 
clusterindicatie bijkomen en een extra bedrag van 406.000 euro voor ondersteuning, hulpmiddelen en 
vervoer. 

Het SCP signaleerde in 2007103 dat het aantal leerlingen met handicaps of beperkingen dat speciaal 
onderwijs volgt, in de afgelopen jaren sterker is toegenomen (+10%) dan op grond van de 
demografische ontwikkeling zou mogen worden verwacht. Het aantal kinderen in de 
basisschoolleeftijd steeg in vijf jaar nauwelijks (+1%). De ambulante begeleiding van kinderen uit 
cluster 3 (leerlingen met verstandelijke en of lichamelijke beperkingen) steeg met 97% tussen 2000 en 
2005. (in absolute getallen van 2470 naar 4859). Omdat ook aantallen leerlingen geplaatst op speciale 
scholen in de periode steeg, is het aannemelijk dat de toename in ambulante begeleiding voor een 
belangrijk deel naar leerlingen ging die al op een reguliere school onderwijs genoten. 

 

                                                   

101 Jaarboek onderwijs 2012, CBS, pagina 74. 

102 Schatting op basis van uitgavenniveau kinderen op speciale scholen uit CPB rapport B. Minne. Zorg om 
zorgleerlingen. 

103 Mirjam de Klerk (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Sociaal en Cultureel 
Planbureau SCP. Den Haag, juli 2007 Hoofdstuk 3 onderwijs: auteur Ria Bronneman-Helmers. Pag 46 
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Tabellen uit Meedoen met beperkingen104 

In het voortgezet onderwijs is de stijging van het aantal deelnemers aan speciaal onderwijs tussen 
2000 en 2005 met 39% nog sterker dan de stijging met 10% in het basisonderwijs. Volgens cijfers van 
het CBS namen tussen 2000 en 2005 vooral de aantallen langdurig zieke leerlingen en zeer moeilijk 
lerende leerlingen toe, respectievelijk met 57% en 43%. De groei was aanzienlijk sterker dan op grond 
van de demografische ontwikkeling zou mogen worden verwacht. Het aantal jongeren in de 
desbetreffende leeftijdscategorie nam slechts met 7% toe. 105 De ambulante begeleiding in voortgezet 
onderwijs nam eveneens scherp toe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

104 Mirjam de Klerk (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Sociaal en Cultureel 
Planbureau SCP. Den Haag, juli 2007 Hoofdstuk 3 onderwijs: auteur Ria Bronneman-Helmers. Pag 47, 48 

105 Mirjam de Klerk (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Sociaal en Cultureel 
Planbureau SCP. Den Haag, juli 2007 Hoofdstuk 3 onderwijs: auteur Ria Bronneman-Helmers. Pag 49. 
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Tabellen uit Meedoen met beperkingen SCP. 

Het SCP-rapport Meedoen met beperkingen keek alleen naar clusters 1 tot en met 3. Vanaf 2000 is 
echter cluster 4 het hardst gegroeid van alle groepen zoals op onderstaande tabel uit het CBS 
jaarboek Onderwijs 2012106 laat dat zien: 

                                                   

106 Planbureau SCP. Den Haag, juli 2007 Hoofdstuk 3 onderwijs: auteur Ria Bronneman-Helmers. Pag 47, 48 
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In vergelijking met andere landen binnen Europa of de geïndustrialiseerde wereld is segregatie in het 
Nederlandse onderwijs hoog107. In sommige landen gaan er nauwelijks leerlingen naar speciale 
scholen, terwijl in andere landen, waaronder Nederland, in het schooljaar 1995/’96, nog meer dan 
twee van de drie zorgleerlingen een speciale school bezocht.108  

Uit een vergelijking, gemaakt door de internationale organisatie voor economische samenwerking en 
ontwikkeling OECD in Parijs109, blijkt dat er grote verschillen zijn tussen onderwijssystemen in 
aangesloten landen. In de tabel is te zien welk aandeel van leerlingen met een beperking in reguliere 
klassen zitten (donkerblauw), welk aandeel in aparte groepen binnen reguliere scholen (midden 
blauw) en welke leerlingen apart zijn geplaatst in speciale scholen (grijs).  

 

                                                   

107  Zie voor gegevens over segregatie langs etnische lijnen en wat betreft handicap in het Nederlandse 
onderwijs: G. Muskens, D. Peters. Inclusion and education in European countries, 
NTMEAS Report for contract –2007‐2094/001 TRA‐TRSPO Final report: 8. The Netherlands augustus 2009. 
www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-b/gdbk/09/Inclusion_education_nl8_en.pdf  

108. Bronneman-Helmers, L. Herweijer, R. Vogels. Voortgezet onderwijs in de jaren negentig SCP april 2002. 
ISBN 9037700721 
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2002/Voortgezet_onderwijs_in_de_jaren_negentig  

109 OECD (2003) Education Policy Analysis, Chapter 1, Diversity, Inclusion and Equity: Insights from Special 
Needs Provision, p. 9-37 ., OECD Paris www.oecd.org/edu/school/26527517.pdf  
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Binnen Europa zijn België en Tsjechië volledig gesegregeerd, gevolgd door Duitsland en Nederland 
waar meer dan 80% van de leerlingen gesegregeerd was. Italië heeft praktisch alle leerlingen met een 
beperking in de gewone klas, met Spanje als goede tweede op inclusiegebied. De gebruikte gegevens 
dateren uit 1999. Voor wat betreft Nederland is de mate van integratie/inclusie in de statistieken 
verbeterd. Er zijn meer leerlingen met een beperking aan wie een rugzak met geld en/of ambulante 
begeleiding wordt geboden. Zoals gezegd gaat het hier deels om leerlingen die voor uitbreiding van 
de mogelijkheid voor ambulante begeleiding al op regulier onderwijs zaten en een indicatie kregen om 
extra ondersteuning mogelijk te maken. 

Vrijwel alle landen in Europa streven naar meer inclusie in het onderwijs voor leerlingen met een 
beperking. De OECD heeft geen vergelijkbare recente gegevens beschikbaar. De Europese Agency 
for Special Needs and Inclusive Education geeft meer recente informatie (2010) en laat tegelijk zien110 
dat het startpunt in veel landen sterk al verschilt in de mate waarin leerlingen worden gelabeld. In de 
volgende tabel worden verschillen zichtbaar gemaakt tussen landen in het formeel indiceren van 
leerlingen met een beperking. 

                                                   

110S. Ebersold, A. Watkins. Mapping the implementation of policy for inclusive education. (MIPIE). European 
Agency for Development in Special Needs Education 2011. www.european-agency.org/sites/default/files/mipie-
report_MIPIE-Report.pdf pagina 28 



 

43 

 

 

De volgende tabel laat zien in welke mate de geïndiceerde leerlingen met een beperking onderwijs 
krijgen in aparte speciale scholen of speciale klassen. 
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11.  Passend onderwijs voldoet niet aan 
verplichtingen IVRPH 
De Nederlandse regering gaat er vanuit dat Passend Onderwijs in overeenstemming is met alle 
verplichtingen uit het VN -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap IVRPH.111 

De belangrijkste verplichtingen die het IVRPH aangeven zijn: 

1. Recht op onderwijs is recht op inclusief onderwijs, dat wil zeggen onderwijs op reguliere 
scholen met een inclusieve cultuur, beleid en praktijk.  

2. Er is recht op individuele ondersteuning voor de scholier/student met een beperking 
3. Er is recht op collectieve ondersteuning waarbij de school als omgeving toegankelijk wordt 

gemaakt. 
4. De staat streeft naar een aanpassing van het onderwijssysteem zodanig dat toegankelijkheid 

voor alle groepen leerlingen wordt gerealiseerd. 
5. Een groeimodel wordt geaccepteerd; de staat mag geleidelijke omvorming van het 

onderwijssysteem invoeren, rekening houdend met beschikbare middelen. Die geleidelijke 
invoering naar inclusie is niet vrijblijvend: uit beleidsplannen en uitkomsten moet blijken dat 
vorderingen worden gemaakt. 

6. Niettemin geldt een onmiddellijk ingaand verbod op het uitsluiten door gewone scholen van  
leerlingen op grond van handicap door middel van een niet-weiger clausule, waarbij het 
weigeren van redelijke aanpassingen óók als verboden discriminatie geldt. 

7. Er is vrijheid van onderwijs ( keuzevrijheid van scholen) op grond van religie of 
levensovertuiging, inclusief thuisonderwijs mits die gekozen onderwijsvormen ook inclusie 
bieden. 

De situatie in Nederland is als volgt:  

Ad 1:  

In de wetteksten Passend Onderwijs en in het schriftelijk en mondeling overleg met Tweede en Eerste 
Kamer is door de regering vele malen aangegeven dat passend onderwijs niet betekent dat speciale 
scholen zullen verdwijnen, integendeel. Hun voortbestaan is verzekerd via aparte financiering. Hooguit 
als theoretische optie is de mogelijkheid opengelaten dat alle scholen binnen een 
samenwerkingsverband kunnen besluiten geen enkele leerling meer door te verwijzen. In dat geval 
kan binnen zo’n samenwerkingsverband de speciale school worden opgeheven. De regering geeft 
aan geen inclusie in het onderwijs na te zullen streven. De tekst uit het concept wetsvoorstel op dit 
punt is expliciet: “… Nederland (dwingt) wat betreft het basisonderwijs en voortgezet onderwijs geen 
inclusief onderwijs af, maar biedt keuzevrijheid op dit punt. Deze keuzevrijheid wordt door de meeste 
ouders112 en hun belangenorganisaties als positief ervaren. Ook in de situatie van passend onderwijs 
blijven er scholen voor speciaal onderwijs bestaan.” 113 

                                                   

111 Concept Mvt Goedkeuringswet www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap  

112 De toevoeging “ meeste” wordt niet onderbouwd. Het rapport Meedoen met beperkingen. 2007 SCP meldt op 
pagina 56 en 57 dat keuzevrijheid niet wordt gerealiseerd voor ouders van kinderen met een beperking:” uit 
verschillende onderzoeken komen twee problemen met betrekking tot de keuzevrijheid naar voren: het 
plaatsingsbeleid van scholen en het ontbreken van informatie bij ouders en scholen (Vergeer et al. 2004; 
Walraven en Andriessen 2004; Vermaas en Van der Pluijm 2004). Uit het onderzoek van Walraven en 
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Recht op onderwijs geldt sinds 2003 theoretisch ook voor kinderen met ernstige meervoudige 
beperkingen. Ontheffing van de leerplicht blijft echter gehandhaafd en er is geen beleid om deze 
groep vanuit zorgcentra naar school te laten gaan.  

Onder het recht op onderwijs in het IVRPH wordt óók volwassenenonderwijs bedoeld. Volwassenen 
met een beperking die een cursus willen volgen of op latere leeftijd een opleiding willen volgen mogen 
niet op grond van hun handicap worden geweerd. De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap 
en chronische ziekte WGBH/CZ geldt nu niet voor opleiding buiten het traject van basis, voortgezet, 
hoger en beroepsonderwijs dat door de overheid wordt gefinancierd en georganiseerd. Vele 
aanvullende opleidingen zijn privaat en die vallen buiten de reikwijdte van de AWGBH/CZ. En die 
mogen nu leerlingen met een handicap weigeren. De Nederlandse regering heeft aangekondigd dat 
probleem op te lossen door de Wet Gelijke Behandeling WGBH/CZ uit te breiden naar het aanbieden 
van goederen en diensten. Privaat lesaanbod valt daarmee dan ook onder het discriminatieverbod.  

Conclusie: 

Er is geen formeel, geborgd streven naar meer inclusie. Het enige streven is de groei van het speciaal onderwijs 
te stoppen. De huidige segregatie voor 5% van de Nederlandse leerlingen blijft in stand. 

Er is geen actief beleid om onderwijs te realiseren voor kinderen met meervoudige beperkingen in dagcentra. 

Er is het plan om discriminatie op grond van handicap in volwassenenonderwijs wettelijk te verbieden. 

Ad 2:  

Leerlingen met een beperking kunnen individuele leermiddelen aanvragen, zoals een aangepaste 
computer, een tolk gebarentaal, orthopedische schoenen enz. bij het UWV op grond van de Wet (Wet 
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA)114. Het UWV beslist wat redelijk is. Individuele 
ondersteuning kan ook van de school worden gevraagd (de “redelijke aanpassing”, maar een school 
heeft geen afgeperkt budget en beslist zelf wat het beschikbaar stelt. Over eventueel aangepast 
vervoer van huis naar school beslist een gemeente, niet de school. Het recht op individuele 
ondersteuning kan sterk verschillen. Er is geen algemeen kader dat duidelijk maakt waarop een 
scholier/student met een handicap staat op kan maken. 

 

                                                                                                                                                               

Andriessen (2004) blijkt dat 50% van de ouders bij de eerste reguliere school slaagt (vaak is dat overigens de 
school waar het kind al op zat), en dat 40% twee tot vier scholen langs moet voordat het kind geplaatst is. Ouders 
ervaren het als moeilijk om een gewone school te vinden, niet alleen vanwege de afwijzingen, maar ook doordat 
een duidelijke motivering van de kant van de school vaak ontbreekt. Uit het jaarverslag 2005-2006 van de 
adviescommissie (ACTB 2005-2006) blijkt dat " het aantal adviesaanvragen dat leidde tot de inzet van een 
onderwijsconsulent, in het schooljaar 2005/’06 substantieel is gegroeid: met 65% tot 553 aanvragen. Het gaat in 
deze gevallen altijd om problematische schoolplaatsingen, waarbij een onderwijsconsulent moet worden 
ingeschakeld. De grootste toename, van 189 naar 371, deed zich voor bij cluster 4. Bij cluster 3 nam het aantal 
aanvragen toe van 50 naar 99. Het vinden van passend onderwijs blijkt vooral moeilijk te zijn voor leerlingen met 
(ernstige) gedragsproblemen in cluster 3 en cluster 4." 

113 Consultatie Goedkeuringswet en Uitvoeringswet VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap, MvT Goedkeuringswet. 

114 www.uwv.nl/Particulieren/voorzieningen/ik_zit_op_school/index.aspx  
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Conclusie:  

Er is veel mogelijk aan ondersteuning van leerlingen met een beperking in het onderwijs, maar een algemeen 
helder kader van voorzieningen waarop docenten en leerlingen aanspraak kunnen maken ontbreekt. 

Ad 3:  

Wat het recht op collectieve ondersteuning inhoudt en welke partij daarvoor verantwoordelijk is, is in 
de Nederlandse situatie nog minder duidelijk dan bij het recht op individuele ondersteuning. Een 
gemeente is financier van en bepaler van onderwijshuisvesting. Het Bouwbesluit115 bepaalt dat 
nieuwe schoolgebouwen rolstoeltoegankelijk moeten zijn. Er zijn aparte normen voor aanpassing van 
schoolgebouwen indien er speciaal onderwijs wordt gegeven (bijvoorbeeld grotere lokalen), maar 
gewone schoolgebouwen hoeven niet aan die speciale normen te voldoen en gemeenten kunnen op 
grond daarvan weigeren die ruimere normen in gewone schoolgebouwen te financieren. De vraag is 
dan wie, in een eventuele geschil bij toelating, verantwoordelijk kan worden gehouden voor het treffen 
van een “redelijke voorziening”, de school of de gemeente of het rijk omdat die teveel ruimte laat? 

Het IVRPH vraagt ook om het toegankelijk maken in sociale zin: het beïnvloeden van attitudes van 
scholieren en docenten en het aanleren van sociale en praktische vaardigheden. Er is geen landelijk 
beleid op dit punt. 

Conclusie:  

Er is geen actief overheidsbeleid om collectieve ondersteuning mogelijk te maken die toegankelijkheid van het 
onderwijs vergroot. Toegankelijkheid wordt bovendien vaak beperkt opgevat als toegankelijkheid in fysieke zin: 
gebouwen, hulpmiddelen. Sociale toegankelijkheid wordt veronachtzaamd.  

Ad 4 en 5.  

De Nederlandse regering streeft geen inclusie en geen onderwijshervorming na. Met passend 
onderwijs is een financiële prikkel in het systeem ingevoerd dat uitgaat van een maximum aantal 
leerlingen in het speciaal onderwijs van 70.000. Het mag meer worden, maar dan kost het gewone 
scholen geld. Het mag minder worden, maar dan moeten speciale scholen budget over willen dragen 
naar gewone scholen. Deze prikkelsystematiek stabiliseert de facto speciaal onderwijs. 

Bij de behandeling van de wetsvoorstellen Passend Onderwijs is op geen enkele manier door regering 
of fracties aangegeven dat men af wil van de segregatie (het duale systeem) in het Nederlandse 
onderwijs. Totaal 5,38% van de Nederlandse leerlingen volgt onderwijs op aparte scholen die 
toelatingscriteria hanteren gebaseerd op (soort) beperking of leerprobleem. 5% lijkt niet zo veel (al is 
het in internationale vergelijking vrij hoog). Maar van de leerlingen met een verstandelijke beperking 
volgt 80% onderwijs op een speciale school en van de leerlingen met een diagnose 
gedragsproblemen volgt twee derde onderwijs op een speciale school116. Dat duidt op 
ontoegankelijkheid van gewone scholen voor beide groepen afgezet tegen de inschatting uit het  

                                                   

115 Bouwbesluit 2012 http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/geldigheidsdatum_24-06-2014  

116 J. Smits. Studie VN Verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen. Coalitie voor Inclusie 
2010. ISBN 9789081704236. www.vnverdragwaarmaken.nl/index.php/vn-verdrag/stand-van-zaken/201-studie-vn-
verdrag-bepaalt-inclusief-onderwijs-is-een-recht-voor-alle-kinderen 
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Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
and its Optional Protocol” waarin over het verstrekken van redelijke aanpassingen staat dat  

“er eensgezindheid is over het feit dat dit zou moeten kunnen voor circa 80-90% van kinderen met een handicap, 
met inbegrip van kinderen met een verstandelijke beperking (OHCHR, 2007: 85)”.  

 

Conclusie:  

Het VN vraagt een geleidelijke omvorming naar inclusief onderwijs, via een geleidelijk proces waarbij concrete, 
meetbare stappen moeten worden gezet. De Nederlandse regering is vóór handhaven van het speciaal onderwijs 
in aparte setting en wijst deze verdragsbepaling de facto af.   

Ad 6:  

In het Parlement en bij de Adviescommissie Toelating en begeleiding ACTB (die voor de Commissie 
gelijke behandeling, inmiddels College voor de Mensenrechten) toelatingsgeschillen in het onderwijs 
beoordeelde) is gesignaleerd dat wetgeving inclusie in het voortgezet onderwijs verhindert. Selectie 
van alle leerlingen op basis van IQ of cito-score is gemeengoed en basis van het 
financieringssysteem. De Inspectie voor het onderwijs en het ministerie van onderwijs interpreteren de 
wet zo dat uitsluitend VMBO- en PRO- scholen leerlingen met een verstandelijke beperking mogen 
accepteren. Alle schooltypen daarboven (HAVO, VWO VMBO-T) mogen leerlingen met verstandelijke 
beperkingen niet toelaten zonder toestemming van de inspectie op straffe van verlies van 
financiering,117 tenzij een school tevoren aangeeft dat ze een algemene basisvorming biedt aan alle 
leerlingen vanaf het VMBO-niveau. Die interpretatie speelde een rol in jurisprudentie en adviezen van 
het ACTB. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘diploma-eis’. Scholen mogen, moeten dus zelfs volgens 
de interpretatie van het ministerie, leerlingen alleen accepteren als tevoren aannemelijk is dat ze het 
eindniveau, het diploma, kunnen halen.  

Deze eis wordt nog altijd gehanteerd door de Nederlandse regering en ook door het onafhankelijke 
College voor de Mensenrechten. In de wetsteksten Passend Onderwijs staat:  

“De zorgplicht geldt niet wanneer de leerling niet in staat kan worden geacht het onderwijs te volgen van de 
school waarvoor toelating wordt verzocht” en: “De zorgplicht is geen toelatingsplicht voor de school waarbij de 
leerling is aangemeld.” “Wanneer de leerling niet in staat is om aan het gevraagde voortgezet onderwijs deel te 
nemen omdat de school de leerling als niet geschikt beoordeelt op basis van bijvoorbeeld het advies van de 
basisschool, treedt de zorgplicht niet in werking. De school hoeft dan de leerling niet toe te laten en hoeft ook niet 
naar een andere passende plek te zoeken.” 

De aanmeldingsprocedure en beoordelingsprocedure uit Passend Onderwijs is naar de normen van 
de thematische studie over inclusief onderwijs op basis van het IVRPH mogelijk discriminerend. 
Passend onderwijs schrijft een toelatings- en beoordelingsprocedure voor die, als het om een leerling 
met een beperking of leerprobleem gaat, afwijkt van de normale toelatingsprocedure van scholen en 
dat is volgens de studie in strijd met het IVRPH. 

De tweede waarschuwing uit de thematische studie betrof de “praktijk in sommige onderwijssystemen 
om het behalen van een diploma te binden aan leeftijdslimieten.“ Het is niet hetzelfde geformuleerd 

                                                   

117 Kamervragen Eysink en Smits 2040513260 (d.d. 20 april 2005) en Aasted-Madsen – Van Stiphout 
2040513120 (15 april 2005) en jaarverslagen ACTB. 
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als de “diploma-eis”, maar het zit er tegen aan. Bovendien worden middelbare scholen en 
universiteiten financieel geprikkeld scholieren in zo kort mogelijke tijd een diploma te laten halen. Het 
bevordert selectie door scholen. In oktober 2010 stond minister van onderwijs Van Bijsterveld formeel 
toe dat HAVO-scholen voor het VMBO geslaagde scholieren weigeren als leerling als hun eindcijfers 
te laag werden geacht, ondanks een wettelijk recht om te mogen doorstromen van VMBO naar HAVO. 
Een individuele student wordt ook financieel gestraft als zij te lang studeert. Studiefinanciering wordt 
als een soort “boete” op langstuderen omgezet in een lening. Studenten met een beperking krijgen 
voor hoger onderwijs maximaal een jaar extra studietijd. 

Conclusie:  

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt discriminatie op grond van 
handicap formeel. De inrichting van met name voortgezet en hoger onderwijs is zodanig dat mensen met een 
handicap, zowel verstandelijk als lichamelijk of psychisch niet toegelaten worden of minder kans maken de 
opleiding te voltooien. De facto is sprake van selectie en uitsluiting op grond van handicap van hoger onderwijs. 

Ad 7:  

De Nederlandse regering wil “keuzevrijheid” behouden en interpreteert dat als keuzevrijheid van 
ouders/scholieren voor ofwel gewoon ofwel speciaal onderwijs. De keuzevrijheid uit het IVRPH gaat 
echter om keuze voor onderwijs op religieuze grondslag of levensovertuiging, niet over de keuze 
tussen gewoon of speciaal. Openbare en religieuze scholen, net als bijzondere scholen met een 
speciale methode als Montessori of Jenaplan et cetera; alle moeten van het IVRPH inclusief worden.  

De geprezen keuzevrijheid van de Nederlandse regering wordt in Passend Onderwijs overigens niet 
waargemaakt. Ouders/scholieren mogen in principe zelf een school van voorkeur kiezen, maar die 
school mag weigeren als het denkt dat de leerling beter af is op een andere school. Het is het bestuur 
van een samenwerkingsverband die bepaalt waar de leerling met een beperking onderwijs gaat 
volgen.  

Uit de wetsteksten Passend Onderwijs: 

 “Wel brengt de zorgplicht met zich mee dat, wanneer een kind niet kan worden toegelaten tot de school van 
aanmelding, een plaats op een andere school dient te worden aangeboden, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de ondersteuningsbehoefte van het kind. Hierbij kijkt de school naar de 
schoolondersteuningsprofielen van de andere scholen in het samenwerkingsverband en maakt daarbij de 
afweging welk profiel past bij de gevraagde ondersteuning van de leerling. Ook voert de school hierover overleg 
met de ouders. In het overleg met de ouders bespreekt de school welke scholen binnen het 
samenwerkingsverband expertise hebben en ouders kunnen dan aangeven welke voorkeuren zij hebben als het 
gaat om bijvoorbeeld de thuisnabijheid van de school of de richting van de school.”  

Een voorkeur aangeven mag, maar het bestuur beslist. De keuzevrijheid is daarmee aan het 
schoolbestuur. 

Conclusie:  

De onderwijsvrijheid leidt ertoe dat onderwijsinstellingen zelf hun beleid bepalen, inclusief keuzen in selectie van 
leerlingen en een terughoudende opstelling van de rijksoverheid. Het leidt ertoe dat de keuzevrijheid van 
leerlingen met een handicap sterk wordt beperkt. 
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Bijlage 1: Overzicht verdragen, wetgeving en beleid 
 

A.   VERDRAGEN EN INTERNATIONALE VERKLARINGEN OP 
WERELDNIVEAU 

1. Universele Verklaring voor de rechten van de mens; 1948  
 www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=dut   
 
In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) staan de 30 belangrijkste rechten 
van ieder mens. Dit zijn burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. De 
Verenigde Naties (VN) stelden de verklaring op in 1948. De universele mensenrechten gelden voor 
ieder mens, van ieder ras en geslacht en van elke religieuze, levensbeschouwelijke, politieke 
overtuiging en iedere status. De landen die lid zijn van de VN hebben hun handtekening onder de 
verklaring gezet. Daarmee hebben ze aangegeven dat ze de mensenrechten respecteren. In art 26.1  
is het recht op onderwijs vastgelegd met de regel: “ Een ieder heeft recht op onderwijs”. Wat 
“onderwijs “ is wordt globaal aangegeven. “Basisonderwijs” moet voor iedereen verplicht zijn en gratis 
toegankelijk. Beroepsonderwijs moet “ algemeen beschikbaar” zijn. Hoger onderwijs moet gelijk 
toegankelijk zijn “voor iedereen die daartoe begaafdheid bezit”. In art 26.2 geeft de UVRM aan dat “ 
het onderwijs gericht zal zijn op de volle ontwikkeling van het menselijk potentieel...” en in 26.3 krijgen 
ouders het recht “ soort opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen”. 
 

2. Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs; Parijs, 
15 december 1960  

 http://wetten.overheid.nl/BWBV0005155/VertalingNL/VDRTKS1268698/Preambule/geldigheidsdatum_22
 -05-2014  
 
In 1960 komt het Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie in het onderwijs; 1960, waarmee de 
VN staten zich verplichten discriminatie in het onderwijs te bestrijden en te bevorderen dat “ten 
aanzien van het onderwijs een ieder gelijke kansen en een gelijke behandeling krijgt”. Het verdrag wil 
een halt toe roepen aan apart onderwijs voor aparte groepen. Apart onderwijs voor specifieke groepen 
wordt discriminatoir geacht. Uit de tekst wordt duidelijk dat de VN wel vrijheid van onderwijs erkent, 
maar dat het liever geen aparte meisjes en jongensscholen ziet of scholen apart voor etnische of 
taalgroepen als dat voor meisjes of minderheden tot lagere kwaliteit leidt of wordt gebruikt om 
bevolkingsgroepen te segregeren. 
 

3. Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; 1966 
 http://wetten.overheid.nl/BWBV0001017/geldigheidsdatum_20-05-2014   
 
Het IVBPR verdrag werkt de politieke en burgerrechten nader uit. De preambule: “Erkennende, dat, 
overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het ideaal van de vrije mens 
die vrijheid als staatsburger een politieke vrijheid geniet, en die vrij is van vrees en gebrek, slechts kan 
worden verwezenlijkt indien er omstandigheden worden geschapen, waarin een ieder zijn 
burgerrechten en zijn politieke rechten, alsmede zijn economische, sociale en culturele rechten kan 
uitoefenen.” Art 18.4 erkent de vrijheid van schoolkeuze aan ouders. De formulering is: het is aan 
ouders om “de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun eigen 
levensovertuiging te verzekeren”.  
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4. Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; 
1966 

 http://wetten.overheid.nl/BWBV0001016/geldigheidsdatum_20-05-2014   
 
Het verdrag (IVESCR) geeft een nadere uitwerking van economische, sociale en culturele rechten van 
de mens voortbouwend op de Universele Verklaring van de rechten van de mens. Het eerst 
genoemde recht is het recht op een billijk loon dat een behoorlijk levenspeil garandeert voor de 
werknemer en haar gezin. Recht op onderwijs (art 13) wordt vastgelegd in bewoordingen die globaal 
gelijk zijn aan de UVRM: “de Staten (…) erkennen het recht van een ieder op onderwijs. Zij zijn van 
oordeel dat het onderwijs gericht dient te zijn op de volledige ontplooiing van de menselijke 
persoonlijkheid en van het besef van haar waardigheid en dat het dient bij te dragen tot de eerbied 
voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.(…). Eraan toegevoegd worden opnieuw 
de bepaling dat basisonderwijs voor ieder verplicht en gratis moet zijn.” 
 

5. World Programme of Action concerning Disabled Persons; 1982 
 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=23  
 
Een programma aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Centraal staat het bieden 
van gelijke kansen. Het programma geeft een overzicht en analyse van de (achterstands-)situatie van 
mensen met een beperking en doet aanbevelingen voor acties op nationaal en internationaal niveau. 
Citaat pag 1:  
 

“Equalization of opportunities means the process through which the general system of society, such as the 
physical and cultural environment, housing and transportation, social and health services, educational and work 
opportunities, cultural and social life, including sports and recreational facilities, are made accessible to all”. 

 
6. Verdrag inzake de rechten van het kind, IVRK; New York, 1989. 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/geldigheidsdatum_22-05-2014  

 
Breed Verdrag speciaal gericht op uitwerking van mensenrechten voor kinderen. Artikelen 28 en 29 
erkennen het recht op onderwijs voor ieder kind “op basis van gelijke kansen”. Art 23 gaat specifiek in 
op de rechten van kinderen met een beperking en, hun recht op bijzondere bijstand (23,1) waarbij 
nadrukkelijk wordt gesteld dat deze bijstand gericht moet zijn op het “daadwerkelijk (waarborgen) van 
toegang tot onderwijs met als doel “een zo volledig mogelijke integratie in de maatschappij en 
persoonlijke ontwikkeling (…), met inbegrip van zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.” 
(art23.3). Nederland heeft het IVRK geratificeerd op 6 februari 1995 
 

7. Standaardregels van de VN inzake gelijke kansen voor personen met een 
handicap; 1993.   

 
The Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 1993 
www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm  
 
De Standaardregels zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het 
bieden van gelijke kansen aan mensen met een handicap is het leidend principe. De regels zijn niet 
juridisch bindend, maar lidstaten die ondertekenen (waaronder Nederland) binden zich moreel en 
politiek om ze uit te voeren. De regels zijn bruikbaar als praktische aanbevelingen voor beleid. In 
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Nederland hebben veel gemeenten de standaardregels verwerkt in een praktische beleidsagenda die 
bekend staat onder de campagnenaam Agenda 22.118 Regel 6 over onderwijs kiest voor het zoveel 
mogelijk inrichten van het gewone onderwijs voor alle kinderen met alle soorten beperkingen, inclusief 
kinderen “met de meest ernstige” beperkingen. 
 

8. Salamanca Statement, Framework of action on special needs education 
1994 

 www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF  
 
De verklaring is opgesteld tijdens een wereldconferentie over “speciale onderwijsbehoeften, toegang 
en kwaliteit”, die in juni 1994 in de Spaanse stad Salamanca werd gehouden. De Verklaring stelt dat 
alle kinderen unieke karakteristieken, mogelijkheden en leerbehoeften heeft en dat onderwijssystemen 
ingericht moeten zijn op al die verschillende leerbehoeften, inclusief de leerbehehoeften van kinderen 
met een beperking. Het kan worden gezien als een aanzet tot een definitie van wat inclusie in het 
onderwijs is. Het doel ervan wordt ook omschreven in de Verklaring. Gewone scholen met een 
“inclusieve oriëntatie ”zijn het beste geschikt om discriminatie in de samenleving te bestrijden en om 
daadwerkelijk “onderwijs voor allen” te realiseren en zijn het meest kosten-efficiënt zijn. Nederland 
heeft de Verklaring onderschreven. 
 

9. Algemene Verklaring nr 5 Comité Economische, sociale en culturele 
rechten, 1994. 

 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 5, Persons with 
disabilities (Eleventh session, 1994), U.N. Doc E/1995/22 at 19 (1995), reprinted in Compilation of 
General Comments and General Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bodies, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 24 (2003). www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm5e.htm   Het VN-comité 
voor economische, sociale en culturele rechten gaat in de algemene verklaring nr 5 in  op de 
betekenis van economisch, sociale en culturele rechten als middel en als ondersteuning om juist 
mensen met een beperking in staat te stellen hun leven in vrijheid in te kunnen richten en deel te 
nemen aan de samenleving.  
 

10. Dakar Framework for Action on Education for All of 2000 
 www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/  
 
De Onderwijs voor Iedereen beweging (Education for All EFA) formuleerde een overeenkomst om  
goed basisonderwijs voor alle kinderen, jongeren en volwassenen te waarborgen. Op het Wereld 
Onderwijs Forum (the World Education Forum) (Dakar, 2000), onderschreven 164 regeringen 
(waaronder Nederland) deze verklaring. In paragraaf 33 geeft het Dakar Framework for Action dat 
scholen hun aanbod moeten aanpassen aan de behoeften van gemarginaliseerde en uitgesloten 
groepen.  
 

11. Algemene Verklaring nr 9 Verdrag inzake de rechten van het kind 
 
Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 9, The rights of children with disabilities 
(Forty-third session, 2007), U.N. Doc. CRC/C/GC/9 (2007) www1.umn.edu/humanrts/crc/comment9.html    
Uitleg over artikelen van het Kinderrechtenverdrag met passages over onderwijs zoals:  

                                                   

118 www.allestoegankelijk.nl/nl/Tips-en-Checklists/Agenda-22-en-toegankelijkheidsbeleid.html  
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“The core message of this paragraph (Paragraph 1 of article 23 ) is that children with disabilities should be 
included in the society. Measures taken for the implementation of the rights contained in the Convention regarding 
children with disabilities, for example in the areas of education and health, should explicitly aim at the maximum 
inclusion of those children in society”. 

 
12. Algemene Verklaring nr 9 De Rechten van kinderen met handicaps; 2007 

 http://www1.umn.edu/humanrts/crc/comment9.html  
 
Verklaring van het VN Comité voor de Rechten van het kind (dat toeziet op naleving van het 
Kinderrechtenverdrag) met een nadere interpretatie van vele onderdelen van het 
Kinderrechtenverdrag. Paragraaf 66 stelt dat Inclusief onderwijs het doel is van onderwijs voor 
kinderen met een beperking en dat adequate individuele ondersteuning essentieel is om effectief 
onderwijs voor hen mogelijk te maken in gewoon onderwijs. Het Comité accepteert dat onderwijs 
geleidelijk aan kan veranderen en dat in de tussentijd een breed scala aan voorzieningen en diensten 
beschikbaar moet zijn als volledig inclusief onderwijs nog niet is bereikt. 
 

13. VN -Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH); 
2007 

Verdragstekst in verschillende talen, inclusief Nederlands en makkelijk lezen versies: 
www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=150 Nederlandse vertaling: 
www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap/document/771  
 
In het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) zijn de grondrechten, de 
klassieke en economische, sociale en culturele rechten in samenhang en toegespitst op de situatie 
van mensen met een beperking uitgewerkt. Onderwijs wordt specifiek behandelt in art 24 en anders 
dan in veel oudere stukken is het woord integratie verlaten en is inclusie expliciet opgenomen. 
Aanleiding was de erkenning dat wereldwijd mensen met een beperking vaak buiten gesloten en 
gediscrimineerd worden, vaker in armoede leven, vaker slachtoffer zijn van misbruik, mishandeling of 
uitbuiting, niet serieus worden genomen en minder kans hebben op een goede opleiding of werk dat 
bij hen past. Eerdere maatregelen zoals het VN jaar van gehandicapten in 1981, en de VN Decade 
van gehandicapten van 1983-1992 hebben daar weinig verbetering in gebracht. Ook de niet bindende 
Standaardregels betreffende het bieden van gelijke kansen voor gehandicapten, die de VN in maart 
1994 aannam, hadden te weinig effect. Daarom hebben de Verenigde Naties besloten de rechten van 
mensen met een handicap vast te leggen in een nieuw verdrag. In dit verdrag hebben de landen niet 
alleen de mensenrechten van mensen met een beperking erkend, maar ook afgesproken wat er op 
allerlei vlak gedaan moet worden om te zorgen dat kinderen en volwassenen met een beperking net 
als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben midden in de samenleving, en eigen keuzes 
kunnen maken.  
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B.  EUROPESE REGELGEVING EN BELEID 
 

14. Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); 1950. 
www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/departementen/departementrechtsgeleerdheid/organisatie/onderdelen/s
tudieeninformatiecentrummensenrechten/documentatie/instrumenten/Documents/EVRM.pdf  

 
De Raad van Europa bevordert democratie en mensenrechten in geografisch Europa. Het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is het meest bekende Verdrag van de Raad van 
Europa. Nederland heeft het in 1950 ondertekend en in 1954 geratificeerd. Het Verdrag garandeert 
onder meer verbod van foltering, het recht op vrijheid van persoon, een eerlijk proces, vrijheid van 
gedachte, geweten en godsdienst, en het recht op bescherming van het privé- en gezinsleven. Aan 
het EVRM zijn apart te ratificeren protocollen toegevoegd, die aanvullende rechten bevatten. In het 
eerste protocol, art 2 staat: “Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd.” Burgers kunnen 
schending van het verdrag voorleggen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het Hof 
kiest welke klachten het behandelt. 
 

15.   Raad van Europa Aanbeveling voor een samenhangend beleid voor 
rehabilitatie van mensen met een handicap; 1992 

 
Recommendation no. R (92) 6 on a coherent policy for people with disabilities 1992 
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage
=2398057&SecMode=1&DocId=602414&Usage=2  
Een juridisch niet bindende Aanbeveling aan lidstaten van de Raad van Europa om volledige en 
actieve participatie in de samenleving van mensen met een beperking te ondersteunen met sociaal 
beleid, inclusief het recht op deelname aan onderwijsvoorzieningen, recht op zelfstandig leven en de 
vrijheid eigen keuzen te maken. 

 
16. Europees Sociaal Handvest (herzien); 1996 
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001800/geldigheidsdatum_09-06-2014#VertalingNL  

 
Het Europees Sociaal Handvest 1961 is een Verdrag van de Raad van Europa dat economische en 
sociale rechten regelt. Het is het eerste internationale verdrag dat specifiek mensen met een handicap 
als groep benoemt met, in dit geval, recht op beroepsonderwijs, beschermde werkvoorzieningen en 
recht op beroepskeuzevoorlichting. In 1966 is het Europees Sociaal handvest herzien en kreeg het 
nieuwe formuleringen. Het nieuwe artikel 15 is breder en luidt nu:  
 

“Personen met een handicap hebben recht op onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie in het leven van 
de gemeenschap.” 

 
17. Resolution 1761 (2010)1 Guaranteeing the right to education for children 

with illnesses or disabilities; 2010 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1761.htm  

 
De Parlementaire assemblee van de Raad van Europa kwam in 2010 met een resolutie over het recht 
op onderwijs voor kinderen met ziekten of handicaps. Dit document geeft in uitgebreide bewoordingen 
aan dat recht op onderwijs moet worden opgevat als het recht op inclusief onderwijs. Bijvoorbeeld in 
art.4: 
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“In de toekomst zou van reguliere voorzieningen, waaronder opvang, voorschoolse voorzieningen, scholen  (…) 
moeten worden gevergd kinderen met handicaps te accepteren en hen adequate ondersteuning te geven om hun 
inclusie en deelname te ondersteunen”. 

 
C.  EUROPESE UNIE 
 

18. Resolutie: Integratie van kinderen en jongeren met handicaps in gewone 
onderwijssystemen. Aangenomen door de Raad van de Europese Unie 
1990 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:41990X0703(01)  
 
Resolutie aangenomen door de Raad van (onderwijs) ministers waarin als uitgangspunt wordt 
genomen dat kinderen met een beperking naar gewone scholen moeten kunnen gaan en dat scholen 
moeten kunnen voldoen aan de leerbehoeften van alle leerlingen en studenten. 
 

19. Communication of the Commission on equality of opportunity for people 
with disabilities. A New European Community Disability Strategy. 1996 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406/index_en.htm  
 
De aanleiding voor de Commissie is de constatering dat een groot aantal mensen met een beperking 
uitgesloten zijn van rechten en mogelijkheden die de grote meerderheid van burgers wel heeft, zoals 
toegang tot gewoon onderwijs, mogelijkheden voor werk (de werkloosheid bij mensen met een 
beperking is twee tot drie keer hoger dan gemiddeld), toegang tot vervoer en gebouwen is moeilijk en 
er is te weinig financiële ondersteuning om mensen in staat te stellen maatschappelijk te participeren. 
 

20. Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende 
de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese 
Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten – 1997  

Inhoud. Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0001 – 0144   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT&qid=1403609887135  

 
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam 1997 van de EU verbiedt discriminatie op grond van 
handicap. Dat nieuwe artikel leidde tot een dwingende Europese richtlijn die discriminatie op 
arbeidsmarkt en beroepsonderwijs van mensen met een handicap verbiedt. Nederland, waar tot dan 
toe handicap niet als expliciete grond was opgenomen in Gelijke Behandelingswetgeving, moest op  
grond daarvan de nationale wetgeving aanpassen binnen 6 jaar aanpassen. Het leidde in 2003 tot de 
eerste versie van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Het 
Verdrag van Amsterdam brengt voor het eerst uitdrukkelijk grondrechten in het Gemeenschapsrecht, 
inclusief de mogelijkheid een lidstaat te straffen wegens schending van deze grondrechten. Men had 
het oog op de nieuwe lidstaten en potentiële toetreders uit het Oostblok waar mogelijk minder nauw 
handhaving van mensenrechten zou worden betracht. 
 

21. Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie 2000. 
 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf  
 
In het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, aanvankelijk slechts bindend voor de 
instellingen van de Unie zelf, zoals Commissie en Parlement, is gelijkheid voor de wet van alle 
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burgers vastgelegd in art 20 en een verbod op discriminatie, onder meer op grond van handicap in art 
21.119 In art 26 van dat Handvest belooft de Unie: 
 

“Het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun 
maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen.”  

 
22. Richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een 

algemeen kader voor gelijke behandeling in werkgelegenheid en beroep. 
 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_and_work_or
 ganisation/c10823_nl.htm  
 
De richtlijn stelt een algemeen kader in voor de naleving van het beginsel van gelijke behandeling van 
personen in de Europese Unie, ongeacht ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, in verband met de toegang tot werkgelegenheid of beroep, 
de promotiekansen, de beroepsopleiding, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en het 
lidmaatschap van bepaalde organen. Richtlijnen moeten worden verwerkt in nationale wetgeving. In 
Nederland gebeurde dat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
2003. 
 

23. Resolutie Inzake de bevordering van de tewerkstelling en de 
maatschappelijke integratie van mensen met een functiebeperking. 
Aangenomen door de Raad van de Europese Unie; 2003 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003G0724(01)  
 
De lidstaten roepen zichzelf en elkaar op te zorgen voor:  
 

“De volledige integratie en deelname van mensen met een functiebeperking in alle sectoren van de samenleving 
en in dat verband te erkennen dat zij dezelfde rechten hebben als de overige burgers” 
en meer in het bijzonder “te blijven streven naar de opheffing van de hindernissen voor de arbeidsintegratie en de 
deelname aan het arbeidsproces van mensen met een functiebeperking en daartoe de hand te houden aan 
maatregelen die op een gelijke behandeling zijn gericht, alsmede hun integratie en participatie op alle onderwijs- 
en opleidingsniveaus te verbeteren.” 

 
24. Resolutie Over gelijke kansen in onderwijs en opleiding voor leerlingen 

en studenten met een functiebeperking. Aangenomen door de Raad van 
de Europese Unie; 2003 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32003G0607(01)  
 
Lidstaten roepen zichzelf en elkaar op te zorgen voor onder meer:  
 

“ De volledige integratie van kinderen en jongeren met specifieke behoeften in de samenleving te bevorderen en 
te steunen, door hun geschikt onderwijs en geschikte opleiding te verstrekken en hen op te nemen in een 
schoolsysteem dat [...] aan hun behoeften voldoet ”.  

 
                                                   

119 www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf  
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25. Verdrag van Lissabon; 2007 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=OJ:C:2007:306:TOC  
 
Voorstellen voor een Europese Grondwet werden in diverse lidstaten van de EU afgewezen. In plaats 
daarvan kwam het Verdrag van Lissabon met daarin de bepaling dat het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie juridisch bindend werd in de lidstaten van de Europese Unie. De 
Europese Commissie kreeg op grond van het Verdrag van Lissabon een mandaat om actief beleid te 
voeren om mensenrechten te respecteren en sociale uitsluiting van kwetsbare groepen burgers, onder 
wie expliciet mensen met een beperking, te verminderen. De Raad van onderwijsministers 
bestempelde onderwijs aan kinderen met een handicap als een van de 16 prioriteiten in het Lissabon 
2010 Objectives Work. 
 

26. Ontwerp richtlijn voor gelijke behandeling buiten de arbeid; 2008 
 
Proposal for a Council Directive on implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation. COM(2008) 426  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0426:FIN:EN:PDF De ontwerp richtlijn sluit 
aan op het discriminatieverbod op grond van (onder meer) handicap van Richtlijn 2000/78/EG 2000 uit 
naar veel meer terreinen dan alleen arbeidsmarkt. De EU lidstaat regeringen, waaronder Nederland, 
willen deze brede anti-discriminatiebepaling tot nu toe niet accepteren.  
 

27. Resolutie Waarborg van het recht op onderwijs voor kinderen met een 
ziekte of handicap. Parlementaire Assemblée Raad van Europa, 2010.  

Resolution 1761 (2010)1 Guaranteeing the right to education for children with illnesses or disabilities.  
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1761.htm  
 
Dit document geeft in uitgebreide bewoordingen aan dat recht op onderwijs moet worden opgevat als 
het recht op inclusief onderwijs. Bijvoorbeeld in art.4:  
 

“in de toekomst zou van reguliere voorzieningen, waaronder opvang, voorschoolse voorzieningen, scholen  (…) 
moeten worden gevergd kinderen met handicaps te accepteren en hen adequate ondersteuning te geven om hun 
inclusie en deelname te ondersteunen”. 
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D  NEDERLANDSE WETGEVING EN BELEID 
 

28. Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815  
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0001840/geldigheidsdatum_21-05-2014  
Art 1 van de Grondwet verbiedt discriminatie op verschillende gronden. De grond handicap wordt niet 
specifiek genoemd. In het Nederlands rechtssysteem kan een rechter wetgeving niet toetsen aan de 
Grondwet.  
 

29. Verslag van een schriftelijk overleg 2000 in de Tweede Kamer inzake de 
naleving van de VN-standaardregels betreffende gelijke kansen voor 
gehandicapten. 24 170, nr. 60 

 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/24170/kst-24170-
 60?resultIndex=168&sorttype=1&sortorder=4  
 
De naleving van de VN-standaardregels betreffende gelijke kansen voor gehandicapten is eenmaal 
door de regering geëvalueerd in 2000 wat betreft de regel over werkgelegenheid. De regering liet de 
Kamer weten dat evalueren lastig is omdat de standaarden “te vaag” zijn. De regering concludeerde 
met een ongeïnteresseerd enerzijds/anderzijds:  
 

“Op het niveau van de bereikte resultaten wordt de naleving van de Standaardregel Werkgelegenheid heel 
verschillend beoordeeld. “  

 
30. Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; 

2003.  
 http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/geldigheidsdatum_02-07-2014  
 
De wet verbiedt discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte vanaf 2003 op de 
arbeidsmarkt en in het beroepsonderwijs. In 2009 werd de wet ook van toepassing op 
onderwijsterrein, in 2010 bij wonen en vanaf 2012 geleidelijk voor delen van het openbaar vervoer 
(naar een specifiek tijdschema dat doorloopt tot 2040). 
 

31. Antwoord op schriftelijke vragen Tweede Kamer van leden Eysink en 
Smits 2040513260 (d.d. 20 april 2005) en Aasted-Madsen – Van Stiphout 
2040513120 (15 april 2005)  

 www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/vragen-eijsink-en-
 smits-beiden-pvda-over-diploma-eis-aanleunklas/18966.pdf  
 
Over de vraag of scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen mogen aannemen die vanwege een 
verstandelijke handicap het eindniveau niet zouden kunnen halen (diploma eis). 
 

32. Notitie Vernieuwing van de zorgstructuren in het funderend onderwijs; 
30 september 2005. Kenmerk PO/ZO/05/39025 . Brief minister van 
onderwijs. Maria van der Hoeven aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer. 

 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/notitie-vernieuwing-
 zorgstructuren-funderend-onderwijs.html  
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Begeleidende brief minister van onderwijs Maria van der Hoeven aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer over de notitie Vernieuwing Zorgstructuren waarin een aanzet wordt gegeven naar de 
herziening van het onderwijssysteem aan leerlingen met een handicap of leerprobleem. De brief bevat 
een overzicht van aantallen thuiszitters: slechts 94 in 2005. Dat getal is curieus gezien het aantallen 
dat in 2013/2014 wordt aangehouden: 16.000.  
 
De Notitie Vernieuwing zorgstructuren zelf is hier te downloaden:  
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2005/10/14/bijlage-notitie-vernieuwing-
zorgstructuren.html  
 
De notitie somt op wat in 2005 wordt gezien als knelpunten in het onderwijssysteem waarvoor 
“passend onderwijs” een oplossing moet bieden:  

 Onduidelijke en ingewikkelde verantwoordelijkheidsverdeling. Hierdoor zijn er leerlingen die 
tussen de wal en het schip vallen en thuis komen te zitten.  

 Indicatiestelling. Niet alleen de bureaucratie rondom de indicatiestelling LGF vormt een 
belangrijk knelpunt, maar ook het feit dat elke zorgstructuur (LGF, WSNS en LWOO/PRO) 
een eigen indicatiesysteem heeft. Ouders worden zo van het kastje naar de muur gestuurd.  

 De overgang van het primair naar voortgezet onderwijs is voor zorgleerlingen vaak heel 
moeilijk.  

 Ouders hebben met de invoering van LGF het recht gekregen hun geïndiceerde kind in te 
schrijven in het regulier onderwijs. In de praktijk blijken ouders nogal eens aan te lopen tegen 
het toelatingsbeleid van scholen. Scholen weigeren geïndiceerde leerlingen soms wel erg 
gemakkelijk.  

 Scholen die bijvoorbeeld onderwijsvormen tussen regulier- en speciaal willen ontwikkelen, 
zoals het Novaliscollege in Eindhoven worden belemmerd door de regelgeving. Sommige 
speciale scholen hebben expertise om leerlingen met autisme goed onderwijs te geven, maar 
kunnen dat op basis van de huidige regelgeving niet. 

 
33. Brief regering 2008 over ondertekening van het IVRPH  

 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2008/03/18/vn-verdrag-inzake-de-
 rechten-van-personen-met-een-handicap%5B2%5D.html  
 
In 2008 beloofde de regering snel het IVRPH ratificeren:  
 

“Het is mijn streven in deze kabinetsperiode het hele ratificatieproces af te ronden, inclusief Parlementaire 
behandeling.”  

 
34. Kamerstuk 31 544, nr 10. Brief van de ministers van Binnenlandse Zaken 

en Sociale Zaken aan de voorzitters van de Eerste en van de Tweede 
Kamer 2008 

 www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/06/02/kamerbrief-inzake-
 kabinetsreactie-subsidiariteitstoets-richtlijnvoorstel-gelijke-behandeling-buiten-de-arbeid.html  
 
De Europese Commissie kwam in 2008 met een ontwerp richtlijn voor gelijke behandeling buiten de 
arbeid (want arbeid was al geregeld) van personen ongeacht godsdienst, handicap of seksuele 
geaardheid. De Nederlandse regering wijst de richtlijn af.  
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Uit de brief:  
 

“Hoewel het kabinet het belangrijk vindt dat het principe van gelijke behandeling op Europees niveau wordt 
verankerd, bevat het commissievoorstel veel onduidelijkheden ten aanzien van terminologie en de reikwijdte. 
Daarnaast heeft het kabinet (…) aangegeven dat de mogelijke kosten en administratieve lasten aanzienlijk 
kunnen zijn. Om deze reden kan het kabinet niet instemmen met de tekst van het oorspronkelijke 
commissievoorstel.” 

 
35. Brief staatssecretaris van onderwijs aan de Tweede kamer. Nov 2009, 31 

497 nr. 17.  
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/31497/kst-31497-
 17?resultIndex=218&sorttype=1&sortorder=4  
 
Het beleidsdoel van Leerlinggebonden Financiering (wet ingevoerd in 2003) was meer leerlingen met 
ernstiger beperkingen naar een gewone school te laten gaan door een wettelijk recht op een extra 
leerlinggebonden budget toe te kennen aan reguliere scholen (rugzakje). De financiële prikkel bleek 
averechts te werken.  
 

“Het aantal rugzakjes steeg tussen 2003 en 2008 van 11 000 naar 36 000. Tegelijkertijd nam ook het aantal 
kinderen in het speciaal onderwijs toe met bijna 25%.” 

 
schreef de staatssecretaris van onderwijs 2 november 2009 aan de Tweede Kamer. 
 

36. Beleidsbrief Naar Passend onderwijs, brief aan de Tweede Kamer. 2011.  
 www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/03/Naar-passend-onderwijs.pdf  
 
In de brief van de minister van onderwijs aan de Tweede Kamer wordt een start gemaakt met het 
wetgevingstraject dat bekendheid kreeg onder de naam Passend Onderwijs. De brief geeft de 
voorlopige inhoud van de beleidsvoorstellen weer die neerkomen op een grondige reorganisatie van 
financiering en bestuurlijke aansturing van onderwijs aan kinderen met een beperking of leerprobleem.  
 

37. Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van 
de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in 
het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. 2012  

 
Kamerstuk 33 106. Bekend als “passend onderwijs”.  
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032176/geldigheidsdatum_13-07-2014  
In augustus 2014 gaat met een complex wetswijzigingen, bekend als “Passend Onderwijs” een serie 
wetswijzigingen in die een einde beoogt te maken aan het probleem van thuiszitters, de groei van 
indicaties voor speciaal onderwijs moet afremmen en de groei van uitgaven voor ondersteuning van 
zorgleerlingen. 
 

38. Antwoord op schriftelijke vragen Tweede Kamer van het lid Celik, 11 mei 
2012, kenmerk: 2012Z06452.  

 www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail.jsp?id=2012Z06452&did=2012D13894  
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Beschrijving van groepen thuiszitters en telling. Deze brief kwam tot 13.000 thuiszitters waarvan een 
flink deel gedurende het schooljaar weer naar een school terugkeert. Thuiszitters is een in beleid 
geaccepteerd woord voor de groep kinderen die vanwege leerprobleem of handicap van hun school is 
verwijderd zonder dat een andere geschikte school is gevonden die hen accepteert.  
 

39. Brief aan Tweede Kamer, 27 juni 2013. Betreft Stand van zaken 
ratificatieproces VN Verdrag Handicap. Kenmerk 126743-105769-DMO. 
Kamerstuk nr. 29 355, nr. 54 Gelijke behandeling voor mensen met een 
handicap of een chronische ziekte.  

 www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/27/kamerbrief-over-
 stand-van-zaken-ratificatieproces-vn-verdrag-handicap/kamerbrief-over-stand-van-zaken-
 ratificatieproces-vn-verdrag-handicap.pdf  
 
Staatssecretaris Van Rijn geeft - opnieuw - aan dat het kabinet het IVRPH wil ratificeren:  
 

“In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van dit kabinet is de afspraak vastgelegd dat Nederland het Verdrag van 
de Verenigde Naties inzake de rechten van personen  met een handicap zal ratificeren, onder de voorwaarde dat 
hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer kunnen worden gebracht. Met deze afspraak wil dit kabinet 
een verdere impuls geven aan de inclusieve samenleving. Dit zorgt ervoor dat het ook voor mensen met een 
beperking mogelijk wordt om zo veel mogelijk zelfstandig aan de samenleving deel te nemen.” 

 
40. Concept wetsvoorstellen ter ratificatie; juli 2013 

www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap  
 
In een openbare consultatie in de periode 9 juli en 16 augustus 2013 werden conceptwetsvoorstellen  
die nodig zijn om het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap te kunnen 
ratificeren, voor commentaar voorgelegd. Het gaat om een conceptwetsvoorstel tot goedkeuring van 
het verdrag en een conceptwetsvoorstel tot uitvoering van het verdrag. Bij de conceptwetsvoorstellen 
waren adviezen gevoegd van onderzoeksbureau SEOR en het SIM.  
 
J.M. de Jong, A.P. den Exter, E.H. Hulst. Economische gevolgen van ratificatie van het VN verdrag 
handicap. SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam, mei 2013. 
 www.seor.nl/media/publications/economische-gevolgen-van-ratificatie-van-het-vn-ve_.pdf  
 
J. Goldschmidt, M.E. Gispen. Ratificatie…en dan? Studie- en informatiecentrum Mensenrechten, 
Utrecht, januari 2012.  
www.mensenrechten.nl/sites/default/files/SIM%20ratificatie_en_dan.pdf  
 
J. Goldschmidt, M.E. Gispen. Aanvullend rapport Ratificatie…en dan? Studie- en informatiecentrum 
Mensenrechten, Utrecht, maart 2012.  
www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap/document/769 
 

41. Wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag inzake rechten van 
personen met een handicap Kamerstuk 33990 1-4; juli 2014 

www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13574&dossier=33990  
 
Staatssecretaris Van Rijn van het Ministerie van VWS diende 18 juli 2014 wetsvoorstellen in die nodig 
zijn om het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap in Nederland in te voeren. Het 
gaat om twee afzonderlijke wetsvoorstellen: een ter uitvoering en een ter goedkeuring. 
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 Het voorstel voor de Uitvoeringswet: 
Wetsvoorstel 33990 
Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169): 
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13574&dossier=3399
0 

 Het voorstel Goedkeuringswet:  
Wetsvoorstel 33992-(R2034) 
Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand 
gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 
2014, 113) 
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail.jsp?id=2014Z13576&dossier=3399
2-(R2034)  
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Bijlage 2 Overzicht onderzoeken 
 

E. ONDERZOEKEN INTERNATIONAAL 
 
C. J. W. Meijer, S. J. Pijl and S. Hegarty (eds.), New Perspectives in Special Education: A Six-
Country Study of Integration Routledge London 1994.  
Niet online beschikbaar. De Weer Samen naar School wetgeving in Nederland en de effecten worden 
in dit boek beschreven.  
 
T. Degener en G. Quinn: Human Rights and Disability. The current use and future potential of 
United Nations human rights instruments in the context of disability. UN New York, Geneve 
2002 www.ohchr.org/Documents/Publications/HRDisabilityen.pdf  
 
Deze studie beschrijft mensenrechtinstrumenten in de context van handicap en de sterke samenhang 
tussen politieke en burgerrechten en de economische, sociale en culturele rechten. Juist bij een groep 
als mensen met een beperking wordt dat verband duidelijk. Politieke en burgerrechten worden de 
klassieke grondrechten genoemd. Deze rechten zijn makkelijker opeisbaar bij de staat (die ze moet 
garanderen) dan de economische, sociale en culturele rechten. Economische en sociale rechten 
veronderstellen meer dan het regelen van louter individuele rechten, opeisbaar bij een staat. Er komt 
een element van maatschappij organisatie bij. Beide “soorten” rechten zijn met elkaar verbonden. Het 
recht op vrijheid, gelijkheid en maatschappelijke deelname, kan alleen worden waargemaakt als een 
samenleving voorzieningen organiseert zoals het regelen van de beschikbaarheid van scholen, 
ziekenhuizen, wegen, open vervoer en zorgt voor inkomensoverdrachten (belastingen, uitkeringen 
zoals kinderbijslag en subsidies). Citaat pagina 17:  
 

“Equality of opportunity entails ensuring that persons with disabilities are trained to the very best of their abilities 
to take up socially responsible and productive roles in civil society. This entails putting the education system on a 
genuinely equal basis and supplementing it where necessary. An important point is that the process of inclusion is 
both an end and a means. It is a means in that children with disabilities are socialized just like other children. It is 
an end in that able-bodied children have a right to the presence of “others” to prepare them for a life of coping 
with difference and plurality.” 

 
OECD (2003) Education Policy Analysis, Chapter 1, Diversity, Inclusion and Equity: Insights 
from Special Needs Provision, p. 9-37, OECD Paris www.oecd.org/edu/school/26527517.pdf  
Uitvoerige beschrijving en vergelijking van onderwijssystemen en uitkomsten van onderwijs voor 
kinderen met een beperking, leerprobleem of achterstandspositie in alle bij de organisatie OECD 
aangesloten geïndustrialiseerde landen. 
 
Unesco. Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All. Parijs 2005  
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140224e.pdf  
 
Unesco is de VN organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Het rapport is opgesteld met 
internationale onderwijsexperts. Het geeft een historisch overzicht van uitsluiting van groepen 
kinderen van het onderwijs; een uitleg van de mensenrechtenbenadering; een theoretisch raamwerk 
hoe het onderwijs die groepen goed kan includeren op een kost efficiënte manier. Ook is er veel 
aandacht voor de praktische kanten van grootschalige onderwijsveranderingen en instrumenten voor 
docenten, beleidsmakers en belangenbehartigers. 
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Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
and its Optional Protocol 2007 
www.ipu.org/PDF/publications/disabilities-e.pdf  
 
Een handleiding van het Bureau van de VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in 
samenwerking met een internationale groep Parlementsleden uit lidstaten hoe de rechten uit het 
IVRPH kunnen worden verwezenlijkt in nationale systemen. Het geeft informatie over interpretatie van 
artikelen, aanmoediging en voorbeelden.  
 
It’s about ability. An explanation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities© 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) April 2008.  
www.unicef.org/publications/files/Its_About_Ability_final_.pdf  
 
Uitleg in makkelijk lezen versie van het IVRPH:  
 

“People have the right to go to school. If you have a disability, you cannot be excluded from education because of 
it. You should not be educated in segregated schools. You have the right to the same education and curriculum 
as other children, and your government must give you the help you need to make this happen. For example, it 
must provide suitable ways for you to communicate so that your teachers understand how to respond to your 
needs.” 

 
Policy Guidelines on Inclusion in Education, Paris, United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, 2009 
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849e.pdf  
 
Beschrijving van strategieën en methoden voor het inclusiever maken van onderwijs en het verbeteren 
van onderwijskansen voor kinderen met een beperking. Uit het voorwoord:  
 

“Substantial progress has been made in achieving the Education for All goals as evidenced by the increase in 
access and enrolment rates in many countries and regions. Nevertheless, it is evident that new strategies and 
methods must be adopted to reach out to the 75 million children  who are still out of school, the 774 million adults 
lacking basic literacy skills and the countless others who are in school but not necessarily receiving quality 
education. From a policy perspective, inclusive education means taking a holistic approach to education reform 
and thus changing the way the educational system tackles exclusion. Without clear, unified national strategies to 
include all learners, many countries will not achieve the Education for All (EFA) goals by 2015 and will seriously 
affect the attainment of the Millennium Development Goals (MDGs) as well.” 

 
G. Muskens, D. Peters. Inclusion and education in European countries, INTMEAS, Report for 
contract 2007-2094-001 TRA-TRSPO Final  
www.pedz.uni-mannheim.de/daten/edz-b/gdbk/09/Inclusion_education_nl8_en.pdf 
 
Beschrijving van gegevens over inclusie en segregatie langs etnische lijnen en wat betreft handicap in 
het Nederlandse onderwijs. Deelrapport van een serie over een aantal Europese landen.  
 
Schulze, Marianne, Understanding the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: A handbook on the human rights of persons with disabilities, Handicap 
International, 2009. 
http://iddcconsortium.net/sites/default/files/resources-tools/files/hi_crpd_manual_sept2009_final.pdf  
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Uitleg over het IVRPH en de totstandkoming ervan plus praktische handleiding hoe het Verdrag in te 
voeren op nationaal en lokaal niveau. 
 
J. Schoonheim en J.C. Smits. ANED onderzoeksrapporten met feitelijke gegevens over positie 
mensen met een beperking in Nederland op terrein van arbeid, onderwijs, vervoer, 
toegankelijkheid in brede zin. 2009-2014 
www.disability-europe.net en een samenvattend feitelijk overzicht op www.disability-europe.net/dotcom  
 
D Mitchell.  Education that fits: Review of international trends in the education of students with 
special educational needs. College of Education, University of Canterbury, for the Ministry of 
Education. July 2010 
www.educationcounts.govt.nz/publications/special_education/education-that-fits/executive-summary  
 
Uitvoerige online beschrijving van internationale trends in onderwijs. Hoofdstuk 11 is gewijd aan 
inclusief onderwijs. De auteurs noemen het thema complex en problematisch omdat het bij inclusie 
niet alleen gaat om het tegemoet komen aan de behoeften van leerlingen met een handicap of 
leerprobleem, maar ook omdat inclusie invloed heeft op het bredere doel van onderwijs, de 
doelstellingen van scholen, van curricula, het inzetten van testen en de mate waarin scholen diversiteit 
willen accommoderen.  
 
A.C. Hendriks en J. Legemaate. Thematic Legal Study on Mental Health and Fundamental 
Rights. Fundamental Righst Agency, Geneve 2010.   
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2157-mental-health-study-2009-NL.pdf  
 
Beschrijving stand van zaken van politieke en sociale rechten van mensen met een verstandelijke 
beperking of sociaal psychische probleem in Nederland.  
 
UNICEF. The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to 
Inclusive Education. Geneva: UNICEF Regional Office for Central and Eastern Europe and the 
Commonwealth of Independent States (CEECIS). Geneve 2011. 
www.unicef.org/ceecis/Background_NoteFINAL(1).pdf  
 
Volgens Unicef is inclusief onderwijs het enige antwoord op de uitsluiting en segregatie van kinderen 
met een handicap. Inclusief onderwijs heeft meer gunstige effecten: “inclusief onderwijs is geen 
marginale kwestie. Het is de kern van het bevorderen van hoogkwalitatief onderwijs voor alle 
leerlingen en de ontwikkeling van meer inclusieve samenlevingen.” 
 
S. Ebersold, A. Watkins. Mapping the implementation of policy for inclusive education. (MIPIE). 
European Agency for Development in Special Needs Education; 2011.  
www.european-agency.org/sites/default/files/mipie-report_MIPIE-Report.pdf pagina 28  
 
Beschrijving en vergelijking van onderwijssystemen en de mate van inclusie van onderwijs voor 
kinderen met een beperking, leerprobleem of achterstandspositie in Europese Unie. 
 
World Health Organization and World Bank, World Report on Disability; World Health 
Organization, Geneva, 2011  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf  
 
Uitvoerige beschrijving en analyse van stand van zaken in alle landen van kinderen en volwassenen 
met een beperking. Hoeveel kinderen en volwassenen hebben een beperking (de staat van 
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gezondheidszorg en de mogelijkheden voor ondersteuning bepalen het aandeel) en wat zijn kansen 
op onderwijs, werk en gezinsvorming bijvoorbeeld. Op pagina 206:  

“For all 51 countries in the (World Health Survey) analysis, 50.6% of males with disability have completed primary 
school, compared with 61.3% of males without disability. Females with disability report 41.7% primary school 
completion compared with 52.9% of females without disability. Mean years of education are similarly lower for 
persons with disability compared with persons without disability (males: 5.96 versus 7.03 years respectively; 
females: 4.98 versus 6.26 years respectively).”  En pagina 215: “Flexible approaches in education are needed to 
respond to the diverse abilities and needs of all learners. Where curricula and teaching methods are rigid and 
there is a lack of appropriate teaching materials – for example, where information is not delivered in the most 
appropriate mode such as sign language and teaching materials are not available in alternative formats such as 
Braille – children with disabilities are at increased risk of exclusion.” 

 
Unicef. The Right of Children with Disabilities to Education: A Rights-Based Approach to 
Inclusive Education, Inclusive Education:  The Way Forward, 2012, UNICEF, principal author 
Gerison Lansdown. 
www.unicef.org/ceecis/Background_NoteFINAL(1).pdf  
 
Achtergrondnotitie over het recht op onderwijs. Citaat:  
 

“Inclusive education (ie), as defined in the Salamanca Statement promotes the recognition of the need to work 
towards ‘schools for all’ / institutions which include everybody, celebrate differences, support learning, and 
respond to individual needs”. 

  
B. Byrne. Hidden contradictions and conditionality: conceptualisations of inclusive education 
in international human rights law School of Education. School of education, Queen’s university 
Belfast 2012.  
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09687599.2012.699282#.U7Qtzvl_t8E  
 
Het artikel gaat kritisch in op de neiging handicaps te definiëren als iets dat bij een individu hoort en 
niet een resultaat is van maatschappelijke organisatie, ook in de mensenrechtbenadering. Het artikel 
geeft een korte opsomming (pag. 234) van onderzoek dat negatieve psychische effecten signaleert 
voor individuen die te maken krijgen met segregatie in allerlei voorzieningen op grond van handicap.  
 
Secretariat for the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Department of 
Economic and Social Affairs The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and it 
Optional Protocol, PowerPoint presentation. 
www.un.org/disabilities  
 
Sheet 5: “Workers with disability typically receive a lower wage than others and segregation begins at 
an early stage with children being placed in parallel education networks”.  
 
United Nations A/HRC/25/29; 18 December 2013: Thematic study on the right of persons with 
disabilities to education. Report of the Office of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights.  
www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx  
 
De studie betoogt, Onder verwijzing naar eerder aanvaardde internationale verdragen, dat  
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“Inclusief onderwijs erkend is als de meest geschikte wijze waarop staten universaliteit en non-discriminatie 
kunnen verwezenlijken” en dat het IVRPH inclusief onderwijs als enige route ziet voor scholieren en studenten 
met een beperking. “het recht op onderwijs is een recht op inclusief onderwijs”.  

Inclusief onderwijs bereidt kinderen met een beperking beter voor op betaald werk en andere 
maatschappelijke participatie. 
 
G. de Beco 2013 artikel: Het recht op onderwijs voor personen met een  handicap volgens 
artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: uridische 
analyse en toepassing in Vlaanderen.  
www.investt.eu/sites/default/files/de%20Beco%20TJK%202013.2.pdf 
 
Beschrijving van het VN Verdrag in relatie met andere verdragen en de implicaties voor Vlaanderen. 
Het begrip “redelijke aanpassing” wordt nader uitgewerkt. Ook relevant voor Nederlandse 
onderwijssituatie. 
 
D. Richler. The evolution of Human Rights. 2013 Keynote Paper International Conference, 18 
November 2013 by the European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Pag. 12-24 
www.european-agency.org/sites/default/files/IC%20Researchers%20paper.pdf  
 
Velen hebben moeite het uitsluiten van kinderen met een handicap van onderwijs, of het systeem van 
aparte special scholen te zien als een schending van mensenrechten. Het artikel gaat dieper in op de 
ontwikkeling van het denken over mensenrechten in het algemeen, hoe gerechtelijke procedures zijn 
ingezet als drukmiddel en waarom het recht op inclusief onderwijs meer vraagt dan het toelaten van 
kinderen met een handicap in de reguliere klas. Een andere manier van lesgeven wordt gevergd voor 
alle kinderen, geeft Richler aan; het is niet makkelijk, maar het kan. 
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F. ONDERZOEKEN NEDERLAND 
A.C. Hendriks (m.m.v. A. v.d. Jagt) Gehandicaptenrecht. Een onderzoek naar de juridische 
aspecten van discriminatie van mensen met een handicap in Nederland. SDU. Den Haag 1996. 
ISBN 90.399.1120.7.  
 
Studie met uitgebreide beschrijving van de achterstand van mensen met een handicap op diverse 
terreinen in Nederland. Auteur heeft in de loop der jaren veel geschreven over dit onderwerp. Zie 
publicatielijst op  http://media.leidenuniv.nl/legacy/microsoft-word---publicaties---tot-2004.doc.pdf 120 
 
M. Walraven en I. Andriessen, Ouders over de rugzak. Oberon, Onderzoeks- en adviesbureau 
voor onderwijs en welzijn, Utrecht 2004.  ISBN: 90-74943-82-9  
www.inclusiefonderwijs.nl/documenten/boeken/2004-10-07,%20FvO%20-
%20VIM,%20Ouders%20over%20de%20Rugzak.pdf  
 
Het onderzoeksrapport ‘Ouders over de rugzak’ is een gezamenlijke publicatie van VIM en FvO. In het 
rapport wordt een beeld geschetst van de eerste ervaringen van ouders met leerlinggebonden 
financiering. Bij lezing van dit rapport wordt duidelijk dat het proces van indicatiestelling voor veel 
ouders nog verre van optimaal verloopt. Met name voor ouders van kinderen met het syndroom van 
Down is de situatie verslechterd. Ook is de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs voor kinderen 
met een verstandelijke beperking nog voor verbetering vatbaar, vooral in het voortgezet onderwijs. In 
het rapport worden door ouders tal van oplossingsrichtingen genoemd (.. zoals) versterking van de 
positie van ouders, verbetering van de informatievoorziening en begeleiding door de Regionale 
Expertisecentra (REC), een nadere beschouwing op de indicatiecriteria en expertiseontwikkeling 
binnen het reguliere onderwijs. 
 
Algemene Rekenkamer Weer samen naar school, Zorgleerlingen in het basisonderwijs, januari 
2005 www.rekenkamer.nl/Actueel/Onderzoeksrapporten/Introducties/2005/01/Weer_samen_naar_school 
  
De Algemene Rekenkamer ARK signaleert in 2005 dat de veronderstelde financiële prikkel voor 
samenwerkende scholen in het Weer Samen naar School beleid niet functioneert. Per 
samenwerkingsregio hebben scholen financieel belang bij lage aantallen doorverwijzingen naar 
speciaal basisonderwijs. Maar binnen een regio worden individuele scholen die weinig doorverwijzen 
niet financieel beloond en scholen die juist wel doorverwijzen niet afgestraft. In 2009 constateert de 
ARK dat de situatie eerder is verslechterd dan verbeterd. De Rekenkamer wil dat de overheid 
onderzoekt wat de effectiviteit is van beleid. Wat verwacht de overheid van het speciaal onderwijs en 
worden beleidsintenties waargemaakt?  
 
SER Meedoen zonder beperkingen. Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten. 
Publicatienummer 6, 24 augustus 2007 
www.ser.nl/~/media/db_adviezen/2000_2009/2007/b25830.ashx 
 
Advies aan de regering over de (beperking van de) groei van het aantal jongeren dat direct na school 
instroomt in de jonggehandicaptenuitkering Wajong. Een relatie met de groei van speciaal onderwijs 
wordt gelegd. 
 

                                                   

120 A.Hendriks en J. Legemaate 2010:  Thematic Legal Study on Mental Health and Fundamental Rights, pag 9 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2157-mental-health-study-2009-NL.pdf 
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Mirjam de Klerk (red.) Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007. Sociaal en 
Cultureel Planbureau SCP. Den Haag, juli 2007 Hoofdstuk 3 onderwijs: auteur Ria Bronneman-
Helmers.  
Uitvoerige beschrijving van ontwikkeling in participatie van mensen met een beperking. Met apart 
hoofdstuk over onderwijs. Het beleid is gericht op meer participatie in gewone voorzieningen en 
gewoon onderwijs. De cijfers laten een afname in participatie zien. 
 
Koersen op het kind. Groeistuipen in het speciaal onderwijs. Den Haag: Projectbureau Operatie 
Jong. 2007 
www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2007/01/16/bijlage-adviesrapport-
koersen-op-het-kind-groeistuipen-in-het-speciaal-onderwijs/1483a.pdf 
 
Steven van Eijck, Regeringscommissaris jeugd en jongerenbeleid geeft aanbevelingen in het rapport 
over ‘betere positionering’ van onderwijs aan jongeren met probleemgedrag. Het rapport pleit voor 
meer inclusie, al stelt het dat speciale scholen voor een deel nodig blijven:  
 

“De kinderen met handicaps of specifieke problemen hebben extra aandacht nodig, liefst binnen het reguliere 
onderwijs, op de school in de buurt. En als het echt niet anders kan, moeten deze kinderen onderwijs kunnen 
volgen in speciaal voor hen bestemde scholen. Het reguliere onderwijs heeft daarmee de verplichting om de 
zorgcapaciteit in de school te versterken, zodat ook aan kinderen met handicaps of problemen perspectief op een 
diploma kan worden geboden. De insteek in het jeugdbeleid moet zijn om kinderen zo lang als mogelijk in het 
reguliere onderwijs een passende plek te geven. Vanuit het belang van de kinderen gezien is dit het beste. Ook 
voor de kinderen zonder handicap of probleem, omdat zij leren omgaan met verschillen in de klas en deze 
verschillen als normaal leren beschouwen.” 

 
Algemene Rekenkamer Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs, Kamerstuk 
32338, nr. 2 2009  
 www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail.jsp?id=2010D13105&did=2010D13105 
 
De Algemene Rekenkamer komt terug op het eigen rapport Weer samen naar school, Zorgleerlingen 
in het basisonderwijs uit 2005 en constateert dat er te weinig is veranderd. Financiële prikkels 
stimuleren scholen nog steeds om leerlingen te verwijzen naar speciaal onderwijs en er is te weinig 
(toe)zicht op effectiviteit van het beleid.  
Inspectie van het onderwijs Staat van het Onderwijs 2008/2009. Onderwijsverslag 2008/2009 
www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2010/Onderwijsverslag+2008-2009.pdf  
 
De inspectie biedt een handzaam overzicht van ontwikkelingen (cijfers en kwaliteit) van onderwijs aan 
leerlingen met een beperking/leerprobleem. Bijvoorbeeld (pag. 22): 

 in 2008/2009 hadden bijna de helft van de basisscholen en een derde van de scholen voor 
 voortgezet onderwijs geen geïndiceerde leerlingen met gedragsproblemen; 
 een kwart van de scholen had zulke leerlingen ook de afgelopen vier schooljaren niet; 
 een basisschool vangt gemiddeld maximaal twee rugzakleerlingen met gedragsproblemen op 

en een school voor voortgezet onderwijs negen; 
 kleine basisscholen op het platteland trekken (soms bewust) verhoudingsgewijs veel 

geïndiceerde leerlingen, maar stellen daar niet altijd goede leerlingenzorg tegenover. 
 
Minne B. e.a., Zorg om zorgleerlingen, CPB november 2009. ISBN 9789058334190  
www.cpb.nl/publicatie/zorg-om-zorgleerlingen-een-blik-op-beleid-aantal-en-kosten-van-jonge-zorgleerlingen  
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De uitgaven voor het primair onderwijs in Nederland lopen sterk op door leerlingen die extra 
zorgbegeleiding nodig hebben. Het aantal zorgleerlingen groeide van 80 duizend in 1997 naar ruim 
100 duizend in 2007. De stijging van de uitgaven aan zorgleerlingen komt hoofdzakelijk door een 
verschuiving naar de duurdere vormen van speciaal onderwijs samen met een stijging van het aantal 
rugzakleerlingen. De achterliggende oorzaak is vermoedelijk voor een belangrijk deel nieuw beleid dat 
nieuwe gevallen aantrekt zonder dat het budget grenzen stelt aan de deelname. Uit de inventarisatie 
blijkt dat weinig tot niets bekend is over de effectiviteit van het overheidsbeleid voor zorgleerlingen in 
termen van toekomstkansen of, breder, de maatschappelijke baten. 
 
Mevrouw M.C. van der Hoff-Israël e.a. Zicht op zorggelden. De besteding van de zorgmiddelen 
in het primair, speciaal  en voortgezet onderwijs; Infinite Financieel B.V. Utrecht 1 mei 2009  
http://infinitebv.nl/site/infinite/assets/documents/onderzoek-zicht-op-zorggelden.pdf 
 
Op 11 mei 2009 is rapport uitgebracht over het breed onderzoek op hoofdlijnen naar de 
(verantwoording van) de besteding van zorgmiddelen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. 
Dit rapport, getiteld Zicht op zorggelden, concludeerde dat uit de jaarverslagen en/of zorgplannen PO, 
VO, WEC-instellingen, REC’s en samenwerkingsverbanden WSNS geen duidelijk dan wel concreet 
beeld kon worden gehaald hoe de zorggelden besteed worden. Het rapport geeft cijfermatig inzicht in 
aantallen leerlingen, verdeling zorgleerlingen over scholen en uitgaven per schoolsoort. 
 
M.C. van der Hoff-Israël, e.a. De Inzet van Zorggelden nader beschouwd. Infinite Financieel B.V. 
Utrecht, 11 september 2009. 
http://infinitebv.nl/site/infinite/assets/documents/De%20Inzet%20van%20Zorggelden%20nader%20beschouwd%2
0-%20rapport%2011092009.pdf  
 
Samenvattend stelt de onderzoeker het als volgt: “De aanleiding tot de onderzoeken en casestudies 
naar de inzet van de zorgmiddelen ligt in de bezorgdheid in de Tweede Kamer en er buiten over de 
vraag of deze middelen gericht worden ingezet. De casestudies laten zien dat scholen en 
bovenschoolse verbanden dit doen – en soms meer dan dat - , maar dat middelen in de 
verantwoordings- en plandocumenten niet of moeilijk te traceren zijn. In het verlengde van de gerichte 
inzet van deze middelen is de vraag gesteld of deze inzet ook de gewenste effecten heeft. In het 
publieke debat twijfelen sommigen aan deze effectiviteit, terwijl anderen betogen dat zonder deze 
middelen de problemen nog vele malen groter zouden zijn. Voor beide beweringen is geen grond. Het 
juiste antwoord is: Wij weten het niet, in elk geval nóg niet.” De casestudies tonen hoe binnen 
reguliere en speciale scholen wordt gewerkt. Bijvoorbeeld inzet intern begeleiders, kleiner maken van 
klassen e.d. Er is nauwelijks sprake van effectmeting. 
 
D. van Veen (2009), Onderwijs en zorg voor ernstig meervoudig of complex gehandicapte 
kinderen/jongeren van cluster 3-scholen; Hardnekkige problemen en urgente opdrachten voor 
de praktijk en het beleid. Utrecht: VGN/WEC raad 
Niet online beschikbaar. 
 
Evaluatieonderzoek naar onderwijs voor kinderen met meervoudige beperkingen. Aanleiding is de wet 
leerlinggebonden financiering die gebiedt dat speciale scholen geen cognitieve ondergrens meer 
mogen hanteren bij de toelating van kinderen met meervoudige beperkingen. 5300 Kinderen die op 
kinderdagcentra verblijven mogen in principe voortaan naar school. Het gebeurt weinig. Van Veen 
geeft cijfers en signaleert vele knelpunten. 
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I.Sleeboom, J. Hermanns, V. Hermanns. Meedoen leer je door mee te doen. ZonMW november 
2010.  
www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Eindverslag_Meedoen_leer_je_door_mee_te_doen.pdf  
 
Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen 
aandacht wordt besteed aan (toekomstige) maatschappelijke participatie. Het rapport waarschuwt dat 
participatie vanwege het uitgebreide systeem van (financiële) ondersteuning eerder wordt 
tegengewerkt dan bevorderd.  
 

 “Vaak wordt gedacht dat kinderen met beperkingen beter geholpen zijn door speciaal onderwijs, speciale 
voorzieningen of trajecten. De relatie tussen werkwijze en huidige en latere participatie is echter nog een 
onderbelicht fenomeen. (…) Wat er uit onderzoek bekend is, wijst op het tegendeel.” 

 
G. W. de Graaf. Gewoon of Speciaal. Effecten van en voorwaarden voor inclusief onderwijs aan 
leerlingen met Downsyndroom. Stichting Downsyndroom, Meppel, 2010. ISBN978 90 81612715.  
www.onderwijsdatabank.nl/73174/  
 
In een aantal wetenschappelijke studies heeft pedagoog Gert de Graaf de voordelen van goed 
toegerust regulier onderwijs voor leerlingen met Downsyndroom aangetoond. Verder deed Gert de 
Graaf systematisch onderzoek naar de voorwaarden waaronder reguliere schoolplaatsing voor 
leerlingen met Downsyndroom het meest kans heeft om te slagen. Zijn bevindingen zijn gebundeld in 
dit overzicht van onderzoeken naar de onderwijsintegratie van leerlingen met het Downsyndroom. 
Tevens wordt ingegaan op de onderwijsintegratie van leerlingen met andere 
ontwikkelingsbelemmeringen en de effecten op klasgenoten. 'Gewoon of Speciaal' toont aan hoezeer 
leerlingen met Downsyndroom de afgelopen jaren baat hebben gehad bij reguliere schoolplaatsing. 
Voor ouders, leerkrachten, begeleiders en beleidsmakers is een samenvatting opgenomen over 
inclusief onderwijs aan leerlingen met het Downsyndroom. Bevat tevens informatie over demografie 
en een praktische leidraad voor onderwijs aan leerlingen met Downsyndroom. 
 
G.W. de Graaf, G. van Hove, M. Haveman. Effects of regular versus special school placement 
on students with Down syndrome: a systematic review of studies. In: New Developments in 
Down Syndrome Research (eds A. van den Bosch & E. Dubois), pp. 45–86. Nova Science 
Publishers Inc., Hauppauge, NY 2012. 
Downloadable: www.downsyndroom.nl/reviewinclusive 
 
J. Smits. Studie VN Verdrag bepaalt: inclusief onderwijs is een recht voor alle kinderen. 
Coalitie voor Inclusie 2010. ISBN 9789081704236. 
www.vnverdragwaarmaken.nl/index.php/vn-verdrag/stand-van-zaken/201-studie-vn-verdrag-bepaalt-inclusief-
onderwijs-is-een-recht-voor-alle-kinderen  
 
Beschrijving van de geschiedenis van speciaal onderwijs, stand van zaken rondom inclusie en 
inschatting van wat het IVRPH betekent voor Nederlands onderwijssysteem. Met lijst van scholen die 
inclusie voorstaan.  
 
De Staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2010/2011. Onderwijsinspectie, april 2012. 
www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/04/17/de-staat-van-het-onderwijs-
onderwijsverslag-def-2010-2011.html  
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In het Onderwijsverslag over het schooljaar 2010/2011 bundelt de Inspectie van het Onderwijs cijfers 
en informatie, schetst positieve en negatieve ontwikkelingen en doet aanbevelingen om het onderwijs 
te verbeteren.  
 
Jaarboek onderwijs in cijfers 2012. CBS decmber 2012 ISBN: 978-90-357-2062-6  
www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-4C9E-95BF-90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf  
 
A.A. de Boer. Inclusion: a question of attitudes? A study on those directly involved in the 
primary education of students with special educational needs and their social participation. 
Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen 2012.  
http://irs.ub.rug.nl/dbi/4fa1020c7a6ed  
 
In dit onderzoek wordt getracht meer zicht te krijgen op de attitudes van direct betrokkenen 
(leerkrachten, ouders en klasgenoten) ten opzichte van kinderen met beperkingen in het reguliere 
basisonderwijs en factoren die invloed hebben op hun acceptatie. De uitkomsten geven aan dat 
leerkrachten, ouders en klasgenoten neutrale attitudes hebben. Ouders en klasgenoten zijn vooral 
terughoudend als het gaat om persoonlijk contact met een kind met een gedragsprobleem. Daarnaast 
laat het onderzoek zien dat diverse persoonlijke-, klasgenoten- en klasfactoren belangrijk zijn in de 
acceptatie van kinderen met beperkingen, zoals sociale problemen in de klas, de attitudes van 
klasgenoten en de aanwezigheid van een klas-assistent. Deze uitkomsten kunnen gebruikt worden in 
het ontwikkelen van interventies om de acceptatie van kinderen met beperkingen in het reguliere 
basisonderwijs te verbeteren. 
 
J. Goldschmidt, M.E. Gispen. Ratificatie…en dan?  Studie- en informatiecentrum 
Mensenrechten, Utrecht, januari 2012. 
www.mensenrechten.nl/sites/default/files/SIM%20ratificatie_en_dan.pdf  
 
J. Goldschmidt, M.E. Gispen. Aanvullend rapport Ratificatie…en dan?  Studie- en 
informatiecentrum Mensenrechten, Utrecht, maart 2012.   
www.internetconsultatie.nl/vnverdraghandicap/document/769  
 
Analyse van de juridische gevolgen van invoering van het IVRPH. Wat moet de Nederlandse wetgever 
doen? In ieder geval relevante wetgeving maken en bestuurlijke maatregelen treffen om te zorgen dat 
verdragsverplichtingen worden uitgevoerd; bestaande wetgeving aan te passen; in beleid en 
uitvoering rekening houden met bescherming en bevordering van de positie van gehandicapten; zich 
te onthouden van handelingen die in strijd zijn met het verdrag. 
 
J.M. de Jong, A.P. den Exter, E.H. Hulst. Economische gevolgen van ratificatie van het VN 
verdrag handicap. SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam, mei 2013 
www.seor.nl/media/publications/economische-gevolgen-van-ratificatie-van-het-vn-ve_.pdf  
 
Onderzoek naar financiële effecten van invoering van het IVRPH in Nederland; vooral als gevolg van 
uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 2003 naar het 
aanbieden van goederen en diensten. 
 
College Rechten voor de Mens. Advies 2013/07 - Over de concepten van de Goedkeuringswet 
en Uitvoeringswet bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 2013 
www.mensenrechten.nl/publicaties/detail/18564 en Advies 2013/07 Wetgevingsadvies CRPD.pdf en Brief 
staatssecretaris Van Rijn.pdf 
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Het uitgebreide commentaar van het College van de Rechten van de Mens op de 
conceptwetsvoorstellen voor ratificatie en implementatie van het IVRPH. Volgens het College:  
 

“Sluiten de doelen van passend onderwijs aan op het verdrag, mede gelet op de plicht van scholen om op grond 
van de WGBH/CZ doeltreffende aanpassingen te verrichten. De vraag is echter of het onder de huidige 
omstandigheden lukt om passend onderwijs conform het verdrag te kunnen uitvoeren. Uit onderzoek van de 
Rekenkamer (juli 2013) blijkt dat veel basisscholen niet de financiële mogelijkheden hebben om in passend 
onderwijs te investeren. Het is daarom van belang dat de regering kritisch bekijkt of alle voorwaarden aanwezig 
zijn om passend onderwijs te kunnen uitvoeren. Daarnaast beveelt het College de regering aan om bij de 
evaluatie van passend onderwijs expliciet na te gaan of de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven met het 
verdrag strookt.” 

 
Hofstede, M. Cardol en M. Rijken, Tweede Wmo-evaluatie Deelrapport mensen met lichamelijke 
beperkingen. Ontwikkelingen in ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen en 
de effecten van ondersteuning op participatie. SCP 2013. 
www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Ontwikkelingen_in_ondersteuning_van_mensen_met_li
chamelijke_beperkingen_en_de_effecten_van_ondersteuning_op_participatie pagina 40-44 
 
Na invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in 2006 is de wet regelmatig geëvalueerd 
en effecten beschreven in een lange reeks onderzoeksrapporten van het SCP. Hier een overzicht: 
www.scp.nl/content.jsp?objectid=19115  
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