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Hoofdstuk 1.

Inleiding

1.1 Doel van het onderzoek
Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de nationale en mondiale jurisprudentie over het recht op
inclusief onderwijs, zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (IVRPH) en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK). Op basis van het
onderzoek naar de Nederlandse rechtspraak over onderwijs voor kinderen met een beperking, hebben
we een overzicht gemaakt van de jurisprudentie in Nederland (van basisschool tot en met hoger
onderwijs). Onderzoek naar jurisprudentie uit andere landen en op internationaal niveau heeft veel
voorbeelden opgeleverd van jurisprudentie over dit onderwerp. Op basis van deze jurisprudentie is
een analyse gemaakt van de rol en invloed van mensenrechtenverdragen op zaken over inclusief
onderwijs en/of toegang van leerlingen met een beperking tot het reguliere onderwijs. Uit de gevoerde
argumenten en de aard van de juridische instanties trekken we conclusies over hoe het gesteld is met
het naleven van de overheidsverplichtingen om het recht op inclusief onderwijs stapsgewijs te
realiseren in Nederland.

1.2 Uitvoering van het onderzoek
Dit onderzoek is in twee fases uitgevoerd. Eerst is rechtspraak in Nederland en in andere nationale
stelsels onderzocht, verzameld en geïnventariseerd. Daarbij is eerst gezocht op ‘inclusief onderwijs’
en ‘recht op inclusief onderwijs’. Dit heeft erg weinig opgeleverd; helemaal niets in de Nederlandse
jurisprudentie. Daarom is verder gezocht op ‘toegang tot regulier onderwijs’, ‘discriminatie + handicap
+ onderwijs’, ‘aanpassingen + onderwijs’ en combinaties hiervan (in buitenlandse juridische
databanken in het Engels). Het Nederlandse onderzoek beoogt uitputtend te zijn. Het bestrijkt zaken
van de civiele rechter, het College voor de Rechten van de Mens, de voormalige Advies Commissie
voor Toelating en Begeleiding 1, de Commissie onderwijsgeschillen en de jaarlijkse bundels van het
College Rechten van de Mens over de oordelen geveld in een gegeven jaar op grond van handicap en
chronische ziekte. Het grootste deel van de gevonden zaken en artikelen zijn samengevat, vooral door
de stagiaires die betrokken waren bij dit projectonderdeel 2.
Het onderzoek naar internationale zaken beoogt niet uitputtend te zijn. Gezien de omvang van de te
onderzoeken rechtspraak en de verschillende en vaak uiteenlopende structuren van juridische
stelsels, alsook de vreemde talen die voor ons niet gemakkelijk toegankelijk zijn, was dit niet mogelijk.
Wij hebben het onderzoek gericht op het doorgronden van de belangrijkste zaken uit andere
rechtstelsels, over in eerste instantie erkenning van een recht op inclusief onderwijs en daarna het

1 Het ACTB was opgezet om advies te geven in geschillen tussen scholen en ouders met betrekking tot het
inzetten van de leerlinggebonden financiering of het ‘rugzakje’. Haar taak werd overgenomen door de Commissie
Gelijke Behandeling toen de Wet Gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte werd
uitgebreid naar het primaire en secundaire onderwijs.
2 Mariska Neefjes, Master student International Law and Human Rights, Universiteit Maastricht en Elise
Ketelaars, Masters student Onderzoek en Rechten van de Mens, Universiteit Utrecht. Zij hebben ook onderzoek
verricht waar wij dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
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recht op toegang tot het reguliere onderwijs en het recht op ondersteuning en aanpassingen om
participatie in het reguliere onderwijs mogelijk te maken.
Daarnaast werden deskundigen uit een aantal landen geraadpleegd om nadere informatie en
inzichten te verschaffen 3. Ook is onderzoek gedaan naar de jurisprudentie van Europese instanties.
Daaronder zijn het Europees Hof voor de rechten van de mens en het Europees Comité voor het
Europees Sociaal Handvest dat bevoegd is collectieve klachten over sociale rechten te beoordelen.
Verder is gekeken naar de omgang van Nederlandse rechters met internationale
mensenrechtenverdragen in zaken omtrent onderwijs en met name het EVRM en het IVRK (het VNKinderrechtenverdrag). Dit om inzicht te krijgen in hoe integraal getoetst wordt bij het inroepen van
rechten neergelegd in internationale verdragen en te inventariseren of en welke argumenten
doorslaggevend zijn.
De volgende vragen zijn leidend voor het onderzoek:


Wordt inclusief onderwijs als zodanig benoemd en gedefinieerd in een gegeven oordeel?



Wordt toegang tot het reguliere onderwijs aan ieder kind gegarandeerd, en zo niet, onder welke voorwaarden
hebben kinderen met een beperking wel toegang tot het reguliere onderwijs?



Waaraan wordt getoetst om aanpassingen die toegang tot het reguliere onderwijs mogelijk maken te
realiseren?



Gaat het om gelijke behandeling en/of het recht op non-discriminatie?



Verwijst de rechtsprekende instantie naar internationale mensenrechtenverdragen en/of rechtspraak? Naar
welke?



Wordt een recht op keuzevrijheid van de ouders/verzorgers erkend?



Wordt de besluitvorming van de schoolinstantie of het bevoegd gezag inhoudelijk of marginaal getoetst door
de rechterlijke macht?



Welke argumenten zijn doorslaggevend in de zaken?



Zijn er andere vragen naar voren gekomen die belangrijk zijn voor eventuele procesvoering? Hier worden de
mogelijkheden van ‘strategisch procesvoering’ besproken, en wordt een onderscheid gemaakt tussen
rechten die individueel bevochten zijn en rechten die collectief te realiseren zijn.

Dit onderzoek heeft geleid tot het inventariseren en samenvatten van in totaal ruim 200 zaken; 166 uit
Nederland en 40 uit andere landen en/of Europese instanties. Onze bevindingen hebben wij geordend
in categorieën gebaseerd op de vragen die hierboven staan.

3 Experts in de VS, Nieuw-Zeeland, Italië, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Spanje waren erg
behulpzaam met het voorzien van informatie over jurisprudentie en het gebruik van de rechterlijke instanties in
het desbetreffende land om inclusief onderwijs of toegang tot reguliere onderwijs af te dwingen. Zie pg 78.
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1.3 Opbouw rapportage
Het eerste deel van deze rapportage gaat over de Nederlandse jurisprudentie en behandelt de
volgende thema’s:


Toegang tot het reguliere onderwijs, met de subthema’s ‘geschiktheid,’ ‘toegang algemeen’ en ‘financiële
toegang tot vervolg studies’.



Aanpassingen, waaronder dyslexie, aanpassingen van toetsen, en algemene beschouwingen.



Begeleiding en behandeling van leerlingen en studenten.

Het Nederlandse deel wordt afgerond met een aantal conclusies over deze thema’s en hun relevantie
voor het recht op inclusief onderwijs.
Het tweede deel van deze rapportage omvat onderzoeksbevindingen naar jurisprudentie uit andere
rechtstelsels, waaronder ook Europese zaken en internationale zaken. Uit de onderzoeksvragen zijn
een aantal onderwerpen gekozen om de structuur van het tweede deel van deze rapportage vorm te
geven. Vooraf wordt een korte discussie gevoerd over de definitie van het begrip ‘inclusief onderwijs,’
met een voorlopige conclusie of ‘working definition’ van het begrip op basis van internationale
documenten. Hierbij gaan wij uit van het IVRPH recht op inclusief onderwijs (artikel 24) maar ook de
preambule en algemene beginselen (artikel 3) en sleutelartikelen, zoals non-discriminatie (artikel 5) en
het recht op participatie (artikel 9). Ook worden uitspraken van gezaghebbende VN-organen (UN High
Commissioner for Human Rights and the UN Special Rapporteur for Education) over de juridische
betekenis van het recht op inclusief onderwijs betrokken bij de analyse.
Uit de definitie worden een aantal kernelementen gehaald: het recht op een inclusieve omgeving, het
recht op toegang tot reguliere scholen, het recht op aanpassingen gericht op deelname en ontplooiing,
het recht op non-discriminatie en het recht op gelijke behandeling. De behandeling van de
internationale zaken gaat over deze kernelementen. Eerst wordt relevante en belangwekkende
internationale jurisprudentie gepresenteerd. Daarna wordt een analyse gemaakt van succesfactoren
en een vergelijking gemaakt met de situatie in Nederland. In een apart hoofdstuk wordt gekeken naar
Europese zaken en naar Nederlandse zaken waarin een beroep op internationale verdragen een rol
heeft gespeeld. Het laatste hoofdstuk bevat de conclusies met de belangrijkste bevindingen.
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Hoofdstuk 2.
onderwijs in?

Wat houdt het recht op inclusief

Wij zochten, zoals gezegd zonder veel resultaat, in verschillende databases naar het ‘recht op
inclusief onderwijs’. Wij weten ook van andere onderzoekers dat het begrip niet eenduidig
gedefinieerd is 4. In de jurisprudentie lijkt het een nieuw begrip te zijn, met erg weinig wortel in de
rechtspraak van nationale rechters. Het begrip wordt ontleed voor In1school aan de hand van het
IVRPH in samenhang met andere mensenrechten instrumenten en hulpmiddelen voor interpretatie 5.
Daaruit worden een aantal deelaspecten gedistilleerd waarop deze rapportage zich zal richten.
Het recht op onderwijs wordt neergelegd in artikel 24 IVRPH als het recht op onderwijs in “een
inclusief systeem”. Artikel 24, lid (1) van het IVRPH bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dit verdrag,
“het recht van personen met een handicap op onderwijs” erkennen en dat zij “een inclusief
onderwijssysteem op alle niveaus” garanderen. Dat het recht op onderwijs voor kinderen met een
beperking gaat om een recht op inclusief onderwijs is te herleiden uit meerdere bepalingen
opgenomen in de Preambule van de IVPRH, zoals par. r:
"Erkennend dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen alle mensenrechten en
fundamentele vrijheden ten volle moeten kunnen genieten, daarbij in herinnering roepend de toezeggingen die de
Staten die Partij zijn bij het Verdrag inzake de rechten van het kind in dat verband hebben gedaan".

en par. v:
"De noodzaak erkennend van een toegankelijke fysieke, sociale, economische en culturele omgeving, de toegang
tot gezondheidszorg, onderwijs en tot informatie en communicatie, teneinde personen met een handicap in staat
te stellen alle mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle te genieten"

De Algemene Beginselen neergelegd in artikel 3 wijzen ook sterk in de richting van inclusief onderwijs,
door de volgende algemene beginselen te benadrukken:





non-discriminatie (b),
‘volledige en daadwerkelijke participatie, en opname in de samenleving’ (c),
‘respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van de
mensheid en menselijke diversiteit’ (d),
‘gelijke kansen’ (e),

4 G. de Beco, 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, TJK 2013/2,
Larcier, p. 95; A. Kanter, The Promise and Challenge of the United Nations Convention on the Rights of Persons
with Disabilities, 34 Syracuse J. Int’l L. & Com. 287, 2007 (beschrijft totstandkoming van het Verdrag in detail).
5 Een belangrijke bron is de diepgaande analyse van artikel 24 IVRPH en artikelen 28 en 29 IVRK door
Waddington en Toepke, Moving Towards Inclusive Education as a Human Right. An analysis of international legal
obligations to implement inclusive education in law and policy, in opdracht voor In1School door de NSGK, februari
2015.
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‘toegankelijkheid’ (f) en ‘respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een
handicap en eerbieding van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun
eigen identiteit (h).

Artikel 7, lid 1 verplicht partijen om ‘alle nodige maatregelen te nemen zodat kinderen met een
beperking van hun rechten kunnen genieten op gelijke voet met andere kinderen’. Artikel 9 gaat
uitgebreid in op toegankelijkheid, in alle mogelijke contexten (dus ook scholen, lid (1)(a)), maar ook
over fysieke toegankelijkheid van gebouwen en niet-fysieke toegankelijkheid, zoals toegankelijkheid
tot ‘faciliteiten en diensten’ (lid 2(b), (e)) en informatie, systemen en communicatie. Tot deze laatste
kunnen onderwijscurricula gerekend worden.
Andere mensenrechteninstrumenten, zoals het IVRK en het IVESCR, benoemen ‘inclusief onderwijs’
als noodzakelijk om het recht op onderwijs effectief te maken voor kinderen met een beperking. Het
recht op onderwijs wordt neergelegd en uiteengezet in het IVRK, in artikel 28 en 29. Specifiek wordt
verwezen naar de rechten van kinderen met een beperking in artikel 23. Over de betekenis van het
recht op onderwijs voor kinderen met een beperking heeft het Kinderrechten Comité zich nadrukkelijk
uitgelaten in General Comment 9 6 waarin het dit recht gelijk stelt aan een recht op toegang tot het
reguliere onderwijs, leunend op een scala van ontwikkelingen op het international niveau. Hier is een
duidelijke beweging te zien, van uitsluitend toegang tot het speciaal onderwijs tot een steeds
duidelijkere overtuiging dat dit niet juist is in mensenrechtenperspectief. Uitvoerig juridische
onderzoek, kort na de millenniumwisseling, door de professoren Quinn & Degener naar het gebruik
van mensenrechteninstrumenten door en voor mensen met een beperking, leidde tot de
ondubbelzinnige conclusie dat mensen met een beperking onzichtbaar zijn in het bestaande
mensenrechteninstrumentarium7. Zij worden nauwelijks genoemd in de rapportagesystemen van de
verschillende VN-verdragen en in de rechtspraak, en zelf wenden zij zich maar mondjesmaat tot de
instanties verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen neergelegd in de
mensenrechtenverdragen. Vandaar dat er animo groeide voor een apart mensenrechtenverdrag voor
mensen met een beperking. Niet om nieuwe rechten te creëren, maar om de toepassing van
bestaande rechten op mensen met een beperking duidelijker te maken. De vraag hoe de inhoud van
het recht op onderwijs voor leerlingen met een beperking moet worden begrepen, is dus meer
beantwoord op het internationale vlak dan de vraag naar de inhoud van het recht op inclusief
onderwijs.
Het recht op onderwijs is niets nieuws, maar het inzicht dat het recht op onderwijs niet gegarandeerd
kan worden, en ook niet effectief kan zijn voor leerlingen met een beperking als het niet een recht op
inclusief onderwijs is, is wel nieuw. Zo heeft het VN High Commission for Human Rights recent
geformuleerd dat het recht op onderwijs gezien moet worden als een recht op inclusief onderwijs8:

6 CRC/C/GC/9, General Comment on the Rights of Children with Disabilities, par. 67 verplicht ‘progressieve
realisatie’ van inclusief onderwijs op alle niveaus van het onderwijs.
7 G. Quinn & T. Degener, The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the
context of disability, United Nations, New York and Geneva, 2002.
8 A/HRC/25/29, Human Rights Council, 25th Session, Annual Report of the UN High Commissioner for Human
Rights, “Thematic Study on the Right of Persons with Disabilities to Education,” 18 December, 2013.
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"The right to education is a universal right recognized by international human rights law and, as such, applies to
all persons, including persons with disabilities. Several international instruments, inter alia, the Universal
Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the
Convention on the Rights of the Child, affirm the core principles of universality and non-discrimination in the
enjoyment of the right to education. Inclusive education has been acknowledged as the most appropriate modality
for States to guarantee universality and non-discrimination in the right to education. The Convention on the Rights
of Persons with Disabilities recognizes that, for persons with disabilities to exercise this right, inclusive education
systems must be in place and, consequently, the right to education is a right to inclusive education".9

Het recht op onderwijs wordt neergelegd in Artikel 24 IVRPH als het recht op onderwijs in “een
inclusief systeem.” Dit is niet de sterkst denkbare formulering van een “recht op inclusief onderwijs”,
vooral omdat het begrip ‘inclusief onderwijs’ niet in het verdrag als zodanig gedefinieerd wordt 10.
Artikel 24, lid (1) van het IVRPH bepaalt dat de Staten die partij zijn bij dit verdrag “het recht van
personen met een handicap op onderwijs” erkennen en dat zij “een inclusief onderwijssysteem op alle
niveaus” garanderen. Toch komen onderzoekers, zoals Waddington en Toepke, tot de conclusie dat
het IVRPH inclusief onderwijs verplicht:
"The CRPD is the first binding international instrument to require specifically inclusive education. Article 24 of the
CRPD significantly broadens the scope of the right to education from explicitly requiring States Parties to ensure
the right to education, to explicitly requiring exclusive education. (…) The insertion of a reference to “inclusive
education” within Article 24 was a revolutionary move towards achieving accessibility and equality in education for
children with disabilities11."

In een juridische analyse en toepassing van het IVRPH recht op onderwijs in Vlaanderen concludeert
de Vlaamse mensenrechtenonderzoeker G. de Beco dat inclusief onderwijs de regel is en speciaal
onderwijs de uitzondering12.
IVRPH Artikel 24, lid 1 verplicht het voorzien van inclusief onderwijs op alle leeftijdsniveaus zonder
onderscheid op grond van handicap, en op gelijke voet met alle andere leerlingen. De doelen van een
systeem van inclusief onderwijs zijn gelijk aan de doelen van onderwijs in het algemeen: het
stimuleren van de volle ontwikkeling en een gevoel van waardigheid en eigenwaarde van iedereen.
Ook moet respect voor mensenrechten worden bevorderd als ook het ontwikkelen van talenten om zo
effectieve deelname aan de samenleving mogelijk te maken.
De leden 2 t/m 5 van Artikel 24 geven aanwijzingen voor wat nodig is om een inclusief systeem neer
te zetten dat in staat is de doelen van lid 1 te verwezenlijken voor alle deelnemers. Lid 2 verbiedt het
buitensluiten van mensen met een beperking van het algemene onderwijssysteem op grond van hun
beperking. Ook verplicht het dat zij toegang hebben tot onderwijs dat zowel inclusief is als van goede
kwaliteit. Dit impliceert dat kinderen niet geweigerd mogen worden om deel te nemen aan het

9 Benadrukking toegevoegd door auteurs
10 In tegenstelling tot andere begrippen zoals ‘onderscheid op grond van handicap’ en ‘redelijke aanpassing’ die
wel gedefinieerd zijn in VRPH artikel 2, ‘Definities.’
11 Waddington en Toepke, Moving Towards Inclusive Education as a Human Right, p. 58.
12 G. de Beco, 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, TJK 2013/2.
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reguliere onderwijs. Dit wordt in de thematische studie een ‘no-rejection clause’ genoemd13. Het recht
op toegang tot het reguliere onderwijs is dus een speerpunt van ons onderzoek.
Het recht op aanpassingen om deelname aan het regulier onderwijs mogelijk te maken is ook een
aandachtsgebied in dit onderzoek. Artikel 24, lid 2(c) verplicht het maken van redelijke aanpassingen
die gebaseerd zijn op de behoefte aan ondersteuning van het individu, dus op maat gemaakt. Het
beschikbaar maken van voldoende ondersteuning is überhaupt een essentieel aspect van inclusief
onderwijs (artikel 24, lid 2(e) – (f)). Dit kan vele vormen aannemen, waaronder het maken van een
individueel zorgplan. Een kernelement van zulke onderwijsplannen is betrokkenheid bij zowel
professionals, als bij de ouders en de leerling14. Voldoende ondersteuning is ook verplicht om toegang
tot regulier onderwijs mogelijk te maken. Dit alles gebeurt binnen de grenzen van redelijkheid.
Het IVRPH verplicht het nemen van maatregelen die nodig zijn om gelijke kansen te scheppen voor
leerlingen met een beperking en voor speciale groepen, zoals blinden. Zo moet participatie in het
onderwijssysteem en in de samenleving worden bewerkstelligd. Dit betekent dat het gebruik van
braille en van gebarentaal ondersteund dient te worden in het reguliere onderwijs om zo het reguliere
onderwijs meer inclusief te maken. Duidelijk is dat het niet genoeg is om leerlingen met een beperking
zonder meer toe te laten tot het reguliere onderwijs – zowel voldoende ondersteuning als het mogelijk
maken van effectieve participatie zijn ook verplicht.
Wij concluderen dat het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking inhoudt:


Recht op toegang tot een inclusieve school gericht op dezelfde doelen als bij iedere deelnemer in het
onderwijs: maximale ontplooiing. Dit wordt als een collectief recht gezien, gericht op het systeem, dat
stapsgewijs geïmplementeerd dient te worden



Recht op toegang tot het reguliere onderwijs



Recht op voldoende, individuele ondersteuning



Recht op non-discriminatie op grond van handicap



Recht op gelijke kansen

In tegenstelling tot het eerste recht kunnen de andere rechten gezien worden als individuele rechten.
Het eerste ‘collectieve recht’ is iets wat mensenrechtenverdragen zien als een recht van ‘progressieve
realisatie’, iets waar verdragspartijen naar vermogen naartoe werken, met aantoonbare vooruitgang.
Individuele rechten scheppen de verplichting van directe invoering. Meer aandacht hiervoor is er in het
laatste hoofdstuk van deze rapportage.

13 A/HRC/25/29, par. 26: ‘The right of persons with disabilities to receive education in mainstream schools is
included in article 24, paragraph 2(a), which states that no students can be rejected from general education on
the basis of disability. As an anti-discrimination measure, the “no-rejection clause” has immediate effect and is
reinforced by reasonable accommodation. It is advised that education explicitly state a “no-rejection clause,
forbidding the denial of admission into mainstream schools and guaranteeing continuity in education.’
14 A/HRC/25/29, par. 47, met verwijzing naar UNICEF, The Right of Children with Disabilities to Education, p. 70
in voetnoot 38.
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Hoofdstuk 3.
Overzicht van de Nederlandse
Jurisprudentie
3.1 Inleiding
Dit deel van het rapport over inclusief onderwijs gaat over zaken die hebben gespeeld in Nederland.
Er is uitputtend geïnventariseerd welke zaken dat zijn. Op verschillende sites, namelijk www.recht.nl
en www.mensenrechten.nl (van het College voor de Rechten van de Mens), werden die zaken
gefilterd die over onderwijs in combinatie met handicap of chronische ziekte gingen. Ook werd er nog
eens extra gekeken op grond van zoektermen als ‘handicap’ of ‘chronische ziekte en vervoer’. Op de
website van de Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl), die alleen over het
beoordelen van problemen in het onderwijs gaat, werd gekeken naar de zoektermen ‘handicap’ of
‘chronische ziekte en discriminatie’. Er werd alleen gekeken naar zaken die het reguliere onderwijs
betreffen: doel van het onderzoek is immers de mogelijkheden van inclusie daar te bekijken.
Peildatum was 1 januari 2014, hoewel er ook nog wat latere zaken bestudeerd zijn.
Uiteindelijk kwamen uit deze selectie 169 zaken rollen. Bij de gewone rechter zijn 84 van deze 169
zaken behandeld. Het gaat hierbij om verschillende onderwerpen, zoals toelating tot een gewone
school, aanpassingen die gevraagd werden voor leerlingen of studenten met een handicap of
chronische ziekte en vervoerskwesties. Dit geldt voor de gewone rechter voor een tijdsperiode van
ongeveer vijftien jaar. Dus de zaken komen voor vanaf ongeveer het jaar 2000. Voor die tijd waren er
nauwelijks zaken.
Bij het College voor de Rechten van de Mens15 (en bij diens voorloper, de Commissie Gelijke
Behandeling), een semi-rechterlijke instantie waarvan de oordelen niet bindend zijn, hebben 57 zaken
gespeeld16. Deze gingen over artikelen in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte. Het ging daarbij in de regel om toegang tot een school of opleiding, of
aanpassingen die getroffen moesten worden. Voor het College voor de Rechten van de Mens gaat de
tijd in dit opzicht terug tot 1 december 2003, dat wil zeggen dat er toen regelgeving ontstond voor
discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte in het beroepsonderwijs (praktijkonderwijs,
middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteit). Vanaf 1 augustus 2009 ging
het ook om het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het speciaal onderwijs bleef uitgesloten van
de bevoegdheid van de Commissie.
Bij de Stichting Onderwijsgeschillen, die adviezen en geen bindende oordelen geeft, zijn 27 zaken aan
de orde gekomen. Soms zijn er aanbevelingen opgenomen in de adviezen. De Stichting
Onderwijsgeschillen ondersteunt en bundelt alle mogelijke geschillencommissies binnen het onderwijs
(circa 25) juridisch en administratief. De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, ingesteld door de
Stichting Onderwijsgeschillen, is vooral van belang voor klachten over discriminatie van leerlingen en
studenten in het onderwijs. Deze commissie is voortgekomen uit een samenvoeging van de vanaf
1998 functionerende Landelijke Klachtencommissies voor het Primair Onderwijs en Voortgezet
Onderwijs en sinds 1 februari 2011 de Landelijke Klachtencommissie voor de beroeps- en
volwasseneneducatie. Ook de voormalige klachtencommissie Hoger beroepsonderwijs wordt door de

15 www.mensenrechten.nl
16 In het onderstaande zal consequent naar het College voor de Rechten van de Mens worden verwezen, ook als
het om diens voorloper ging.
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Stichting Onderwijsgeschillen ondersteund. De Stichting Onderwijsgeschillen heeft op haar website
zaken staan die teruggaan tot 18 oktober 1995, zij het dat het hierbij niet om handicap of chronische
ziekte en discriminatie gaat. De oudste zaak die in dit opzicht is gevonden, dateert van 13 november
2000. Het gaat in deze gevallen om adviezen met mogelijke aanbevelingen aan onderwijsinstellingen,
die niet bindend zijn.
We hebben bovenstaande 169 zaken geanalyseerd en opnieuw een selectie gemaakt die duidelijk
moet maken wat de trends in bovengenoemde zaken zijn en wat per begin 2014 de stand van zaken
is bij onderwijsinstellingen voor leerlingen of studenten met een handicap of chronische ziekte. Zo
waren er talloze zaken die gingen over leerlingen of studenten die aanpassingen vroegen in verband
met dyslexie. Gekeken is naar welke zaken het duidelijkst aangeven waar deze leerlingen of
studenten nu op kunnen rekenen. We richten de aandacht daarbij vooral op de meest recente zaken.
Van de belangrijkste zaken zijn samenvattingen gemaakt. Dit geldt vooral voor de zaken die speelden
bij het College voor de Rechten van de Mens en de zaken te vinden bij de Stichting
Onderwijsgeschillen. Van de 57 zaken die bekend zijn bij het College zijn er 24 samengevat en van de
Stichting Onderwijsgeschillen (27 zaken) zijn er dertien samengevat.
Van vrijwel alle zaken die bij de gewone rechter hebben gespeeld, zijn ook samenvattingen gemaakt,
omdat deze oordelen bindend en richtinggevend zijn. Een uitzondering zijn financieringskwesties en
vervoerskwesties. In het eerste geval gaat het vaak om een geschil over financiering uit het ene potje
of het andere (bij voorbeeld Persoonsgebonden Budget of Algemene wet bijzondere ziektekosten). Dit
lijkt weinig toe te voegen aan de deelname aan regulier onderwijs door een leerling of student met een
handicap of chronische ziekte, nu dat in ieder geval wel betaald zal worden. Er zijn verder veel zaken
over vervoerskwesties (32). Het gaat daarbij niet om toelating op een reguliere school, maar om de
vraag hoe een leerling of student daar komt. Niet alle 32 zaken zijn daarom samengevat, maar een
heel klein deel daarvan. Van de 82 zaken bij de gewone rechter zijn er alles bij elkaar 56
samenvattingen.
Uit deze verder geselecteerde zaken komt een aantal thema’s naar voren. Het begrip inclusief
onderwijs speelt geen rol in de zaken. We gaan ervan uit dat het dan moet gaan om de toegang tot
regulier onderwijs en het behandelen van de leerling of student met een beperking op gelijke voet met
andere leerlingen of studenten in één school. Van belang is ook oog voor de toegankelijkheid van de
omgeving in alle opzichten, en niet alleen voor de leerling met een beperking. Zoals gebruikelijk is in
de rechtspraak, ligt het accent echter in vrijwel alle zaken op de individuele situatie van de leerling.
Een uitzondering wordt gemaakt in één zaak door de Stichting Onderwijsgeschillen; hierop wordt later
ingegaan.
Vervolgens kan een onderscheid worden gemaakt tussen een aantal gebieden. Op de eerste plaats
toegang tot het onderwijs, waaronder ook ‘geschiktheid’ voor een bepaalde vorm van onderwijs een
doorslaggevende rol speelt. Daarnaast aanpassingen die al dan niet verricht worden, waarbij heel
vaak zaken spelen over dyslexie, maar ook over de vorm van toetsen. Tenslotte spelen ook zaken
een rol waarin scholen maar een beperkt aantal leerlingen met een handicap of chronische ziekte
willen opnemen, vooral als ze leerlinggebonden financiering (een rugzakje) gebruiken. Dit hangt
samen met de wens van scholen om deze leerlingen te spreiden. Hierna zullen deze thema’s
achtereenvolgens behandeld worden aan de hand van de jurisprudentie (veelal chronologisch). Ook
wordt gekeken wat de lijn in de oordelen is.
Hierbij betrekken we ook de bevindingen van de Adviescommissie Toelating en Begeleiding en de
Onderwijsconsulenten (ACTB). De ACTB was een adviescommissie die ingesteld was om het gebruik
van de Leerlinggebonden Financiering (LGF) te bewaken. Een leerling dient dan eerst geïndiceerd te
zijn door de Commissie voor de Indicatiestelling. Er zijn vier clusters waarin een leerling ingedeeld kan
worden:
12



Cluster 1 scholen voor kinderen met een visuele beperking,



Cluster 2 voor kinderen met een gehoor en/of communicatie beperking,



Cluster 3 voor kinderen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, langdurig zieke
kinderen of kinderen met epilepsie, en



Cluster 4 voor kinderen met gedragsbeperkingen en scholen die verbonden zijn aan pedologische
instituten17.

De doelstelling van de LGF was de bevordering van de emancipatie en integratie van leerlingen met
een handicap in het reguliere (voortgezette) onderwijs18. De ACTB was een onafhankelijke
adviescommissie die op 28 november 2003 door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
in het leven is geroepen, maar per 1 augustus 2009 is opgeheven. De ACTB gaf advies over de
toelating en besteding van het leerlinggebonden budget van geïndiceerde leerlingen (als bedoeld in
artikel XII van de LGF). Zowel ouders/verzorgers als het bevoegde gezag en de Regionale Expertise
Centra konden een verzoek om advies indienen bij de ACTB als een school een geïndiceerde leerling
niet wilde toelaten. Het bevoegd gezag van een school was verplicht advies te vragen wanneer
ouders in bezwaar gingen tegen de afwijzing van hun kind of wanneer ouders bezwaar maakten tegen
de manier waarop het rugzakje van hun kind werd besteed. Het advies van de ACTB was niet
bindend, maar moest wel betrokken worden door de school bij de beslissing op het bezwaarschrift.
De ACTB streefde er echter naar om het niet zover te laten komen, maar om plaatsing- en
bestedingsproblemen zo snel mogelijk op te lossen door overleg tussen de betrokken partijen onder
leiding van een onderwijsconsulent. Deze is per oktober 2002 ingesteld door de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Wat betekenen de lijnen die in de jurisprudentie en adviezen zijn ontdekt, met daarbij de bevindingen
van de ACTB en de Onderwijsconsulenten, voor het op gelijke voet behandelen van mensen met en
zonder functiebeperkingen in het onderwijs, oftewel inclusief onderwijs?

3.2 Thema’s
3.2.1 Thema: Toegang tot het onderwijs
3.2.1.1 Geschiktheid
In dit onderdeel van het rapport wordt een terugkerende vraag behandeld, namelijk die over
‘geschiktheid’ van een gehandicapte leerling of student voor een bepaald onderwijsniveau. Dit thema
komt als eerste aan de orde. In de Nederlandse jurisprudentie en in de praktijk gaat de kwestie
immers vooraf aan het al dan niet kunnen deelnemen aan regulier onderwijs. Dit is in de Nederlandse
wetgeving omtrent gelijke behandeling in het beroepsonderwijs en hoger onderwijs neergelegd, zoals

17 WEC-Raad, De indicatieprocedure in 5 stappen: http://www.projectenso.nl/index.php?pid=322, laatst bezocht
27 maart 2014.
18 ACTB/Onderwijsconsulenten, Rapportage Adviescommissie Toelating en Begeleiding/Onderwijsconsulenten
2003/2004, Den Haag (september 2004), p. 3.
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hieronder zal blijken, en wordt ook ingegeven door het recht van de Europese Unie19. Of deze eis ook
toegepast mag worden in het primaire onderwijs is een belangrijke vraag die helaas niet aan de orde
wordt gesteld.
De Raad van State oordeelde in 2005 over de afwijzing van een leerling met meervoudige
beperkingen op twee reguliere scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag vallen. Opmerkelijk is dat
de leerling wel geschikt wordt bevonden, maar toch wordt afgewezen. Het bevoegd gezag van de
school heeft de leerling afgewezen omdat haar aanwezigheid en haar persoonlijk begeleider in de klas
gezien worden als een forse aanslag op de aanpassingscapaciteiten van de docent en de andere
leerlingen. Het een en ander zou ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs aan de overige
leerlingen en een gevaar vormen voor overschrijding van de belastbaarheid van de betrokken
docenten. Ook financieel is onduidelijk of de school alle gewenste aanpassingen op zich kan nemen,
deels omdat de ambulante begeleider niet aan de school vergoed zou worden. Wel zou de leerling in
staat zijn regulier onderwijs te volgen. De Raad van State overweegt dat het bevoegd gezag in
redelijkheid heeft kunnen besluiten de leerling af te wijzen. Dit op de gronden die zijn aangevoerd. De
ouders krijgen geen gelijk20. Op grond van deze zaak kan geconcludeerd worden dat de rechter zich
terughoudend opstelt bij de toetsing van een afwijzing.
Deze zaak is voorafgegaan door een verzoek van de ouders aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad hun
dochter toe te laten. De rechter heeft in deze zaak gesteld dat de keuzevrijheid van de ouders voor
regulier of speciaal onderwijs niet onbeperkt is. Wel moet het bevoegd gezag van een school
onderzoeken of een leerling in een individueel geval kan worden toegelaten. Dit heeft het bevoegd
gezag onvoldoende gedaan. Het bevoegd gezag trekt verkeerde conclusies op grond van het verslag
van een deskundige, dat ook niet volledig is, en moet opnieuw een beter gemotiveerd besluit nemen
21
. Deze zaak maakt duidelijk dat de rechter sterk hecht aan een onderzoeksplicht van een
onderwijsinstelling. De LGF-criteria, waarop hieronder ingegaan wordt, moeten getoetst worden. De
rechter gaat hier dus met zoveel woorden op in. Dit doet de Raad van State in het hoger beroep niet.
Dit komt overeen met de verwijzingen in beide voorgaande zaken naar de ACTB, die in dit geval ook
ingeschakeld is geweest en op 21 oktober 2004 uitspraak heeft gedaan. De ACTB vond bij een van de
twee afwijzingen (de rechter heeft dit later gecorrigeerd en gezegd dat het voor allebei de afwijzingen
moest gelden) dat het bevoegd gezag onvoldoende heeft aangetoond dat het – ondanks het kunnen
beschikken over een leerlinggebonden budget en ondersteuning vanuit het speciaal onderwijs – niet in
staat is kwalitatief goed onderwijs te bieden dat voldoende op de behoeften van de leerlingen is
afgestemd. Het bevoegd gezag heeft ook ten onrechte geen beleid voor leerlingen met een handicap
of stoornis vastgesteld in het schoolplan/de schoolgids. Daarom moet de school des te beter aantonen
dat er sprake is geweest van een zorgvuldige belangenafweging. De LGF-criteria zijn van groot

19 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke
behandeling in arbeid en beroep, Publicatieblad Nr. L 303 van 02/12/2000 blz. 0016 – 0022; vergelijk HvJ EG 11
juli 2006, zaak C-13/05 (Chacón Navas/ Eurest Colectividades SA), JAR 2006, 191, Kamerstukken II 2001/02, 28
169, nr. 3, p. 10. Uit de richtlijn blijkt dat de geschiktheidseis in de zin van het in staat, bekwaam en beschikbaar
zijn, niet alleen voor de arbeid geldt, maar ook voor het beroepsonderwijs. De eis speelt nu in Nederland voor
bijna alle niveaus van het onderwijs.
20 Raad van State, ECLI: NL:RVS:2005:AU6238, 16 november 2005, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2005:AU6238 (bezocht op 11 december 2014).
21 Rechtbank Zwolle-Lelystad, sector bestuursrecht, de voorzieningenrechter,19 mei 2004, AWB 05-324 en AWB
05/142, niet gepubliceerd.
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belang22. Wat is nodig om een leerling te laten functioneren, welke middelen staan de school ter
beschikking, wat is mogelijk op grond van deze middelen en waarom kan de school toch niet voldoen
aan de behoeften van de leerling en kwalitatief goed onderwijs geven? Uit deze zaak blijkt dat de
ACTB het besluit van de onderwijsinstelling volledig toetst, en zich niet, zoals de Raad van State,
terughoudend opstelt23. In 2006 oordeelt de Rechtbank Amsterdam over de afwijzing van een leerling
met meervoudige beperkingen op drie scholen voor voortgezet onderwijs. De Rechtbank Amsterdam
stelt dat de leerling niet geschikt is voor het VMBO, omdat zij het diploma niet zou kunnen halen. Het
argument van de ouders dat de leerling haar eigen leerdoelen heeft die niet gericht zijn op het halen
van een diploma accepteert de Rechtbank Amsterdam niet 24.
Ook deze zaken zijn eerst door de ACTB beoordeeld. De ACTB oordeelde dat de leerling niet geschikt
was voor het beoogde onderwijs, omdat zij geen diploma kan halen op deze school. Hierbij is een
onderwijskundig rapport betrokken. De ACTB zegt dat zij niet toekomt aan het beoordelen van de
mogelijke inzet van LGF-middelen, omdat deze er niet toe dienen iemand op een school toe te laten
terwijl het niveau van onderwijs voor de leerling onhaalbaar is 25. Ook de ACTB beoordeelt de
geschiktheid van een leerling op grond van zijn of haar mogelijkheden een diploma te halen. Alleen
het praktijkonderwijs vormt hierop een uitzondering.

22 De ACTB gebruikt vier criteria bij het toetsen van een afwijzingsbesluit van een school:
 Wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren?
 Welke middelen staan de school ter beschikking?
 Wat is mogelijk op basis van deze middelen?
 Waarom is de school niet in staat – ondanks deze middelen – de leerling kwalitatief goed onderwijs te
bieden, afgestemd op zijn behoeften?
 Ook kijkt de ACTB naar de volgende twee aspecten:
 Heeft de school een (zorg)beleid voor gehandicapte leerlingen in de schoolgids/schoolplan?
 Heeft de school een toelatingsbeleid voor gehandicapte leerlingen dat overeenkomt met de LGF?
Het ACTB toetst verder aan het Inrichtingbesluit Wet op het voortgezet onderwijs (hierna WVO). In artikel 3 van
het Inrichtingsbesluit WVO worden toelatingsvoorwaarden gesteld voor toelating tot het eerste leerjaar VWO,
HAVO,VMBO (alle leerwegen). In artikel 4 van het Inrichtingsbesluit worden, in aanvulling op artikel 3, nadere
toelatingsvoorwaarden gesteld voor het eerste leerjaar VWO, HAVO en VMBO-t/gemengde leerweg: de
beslissing over toelating dient mede gebaseerd te zijn op een onderzoek naar de geschiktheid voor het volgen
van het onderwijs aan deze onderwijsinstelling. De middelen aan de hand waarvan het bevoegd gezag het
onderzoek dient te verrichten zijn vastgelegd in artikel 4. Dit betekent dat het bevoegd gezag zich bij de
besluitvorming over de toelating van een leerling de vraag dient te stellen of de betreffende leerling de opleiding
kan afsluiten met een diploma.
23 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage 1
augustus 2004 – 1 augustus 2005, adviezen 2004/6 en 2004/7, beschikbaar op:
http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7013.pdf, p. 46-48 (bezocht op 11 december 2014).
24 Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3954, 7 juli 2006, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3954 (bezocht op 11 december
2014); Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3892, 7 juli 2006, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3892 (bezocht op 11 december
2014).
25 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage 1
augustus 2004 – 1 augustus 2005, adviezen 2005/2,3,4,5, beschikbaar op:
http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7013.pdf, p. 50 en 51 (bezocht op 11 december 2014).
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De Raad van State oordeelt in 2007 over de mogelijkheid van een leerling om, in dit geval, een
diploma te halen op een middelbare school. Het meisje heeft een matige verstandelijke beperking. Het
meisje heeft leerlinggebonden financiering, oftewel een rugzakje. Volgens de Raad van State mogen
de ouders met een rugzakje wel kiezen voor regulier onderwijs. Als vaststaat dat de leerling het
onderwijsprogramma niet kan volgen en geen diploma kan halen, dan zijn er echter wel voldoende
bezwaren van pedagogische en didactische aard. Hierbij worden ook de zwaarte van de beperking en
de druk die het legt op de school om aan de leerling tegemoet te komen, meegewogen. Uit de
parlementaire geschiedenis van de LGF (Kamerstukken II, 2000/2001, 27728, nr. 3, blz. 9, en nr. 7,
blz. 24-29) blijkt dat het uitgangspunt van het stelsel van de leerlinggebonden financiering de
keuzevrijheid van de ouders tussen regulier en speciaal onderwijs is. Die keuzevrijheid is echter niet
absoluut. Er is in die zin geen sprake van een toelatingsrecht tot de reguliere school. De keuzevrijheid
van ouders kan worden beperkt door de aard en zwaarte van de handicap en de feitelijke
(on)mogelijkheden van reguliere scholen om gehandicapte leerlingen op te nemen.
Integratie in het regulier onderwijs betekent dat de leerling in principe in staat is, met begeleiding en
ondersteuning, het onderwijs te volgen. In overleg tussen de ouders en de reguliere school dient te
worden bezien of het onderwijs zo kan worden afgestemd op de behoeften van de leerling met een
handicap, dat kwalitatief goed onderwijs kan worden geboden voor iedereen. Bij een concreet verzoek
om toelating van een gehandicapte leerling zal het bevoegd gezag een beslissing moeten nemen
gegeven de specifieke omstandigheden van die individuele leerling en dient het bevoegd gezag te
kunnen aantonen dat het ondanks het kunnen beschikken over een leerlinggebonden budget en
ondersteuning van het (voortgezet) speciaal onderwijs, niet in staat is aan de betrokken leerling
voldoende op de behoeften afgestemd kwalitatief goed onderwijs te bieden. De combinatie van
school- en leerling-factoren, i.c.m. de draagkracht van een school, is bepalend voor de beslissing. Er
is dus geen sprake van een absoluut recht op regulier onderwijs, zoals eerder ook al gebleken is26.
De ouders krijgen ongelijk 27.
In de bundel Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007, over de oordelen van het
College voor de Rechten van de Mens en rechterlijke instanties in 2007, spreken de auteurs zich in de
volgende zaak uit 28. Een ROC heeft de onderwijsovereenkomst met een student met het Syndroom
van Asperger beëindigd. De student spant een kort geding aan bij de rechtbank waarin hij eist weer
toegelaten te worden tot de opleiding. De Voorzieningenrechter wijst de vordering af, omdat het ROC
geprobeerd heeft de leerling zoveel mogelijk begeleiding te bieden. Ondanks het feit dat het ROC bij
de leerling de verwachting heeft gewekt dat hij daar de opleiding zou kunnen afronden, is het redelijk
dat het ROC stelt dat de opleiding niet geschikt is voor de leerling 29. De auteurs van de bundel vragen
zich af of de rechtbank de verplichting van het ROC vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van

26 De mening van de Raad van State is op de volgende wetsartikelen gebaseerd: artikel 27, eerste lid, van de
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), artikel 2, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 3, eerste lid,
aanhef en onder b, van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel XII, tweede lid, van de Wet van 28 november 2002
(Stb. 2002, nr 631), waarbij de regeling leerlinggebonden financiering is ingevoerd.
27 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2007:BA5240, 16 mei 2007, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2007:BA5240 (bezocht op 12 december 2014).
28 W. Brussee en M. Kroes, ‘Handicap en chronische ziekte’, in J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling:
oordelen en commentaar 2007, Nijmegen (2008), p. 159-188.
29 Rechtbank ’s-Hertogenbosch (voorzieningenrechter), ECLI:NL:RBSHE:2007:BB5247, 10 oktober 2007,
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2007:BB5247 (bezocht op 12 december
2014).
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handicap of chronische ziekte voor wat betreft het verrichten van goede aanpassingen voldoende in
ogenschouw heeft genomen 30. Maar als het College zich in 2008 over dezelfde zaak buigt, wordt de
uitspraak bevestigd 31. Als een onderwijsinstelling kan bewijzen dat zij goede aanpassingen heeft
verricht, maar dat de student toch niet aan de eisen kan voldoen, is er volgens het College voor de
Rechten van de Mens dus geen sprake van discriminatie.
In 2008 probeert een studente zich aan een hogeschool in te schrijven voor de opleiding Sociaal
Pedagogische Hulpverlening (HBO). Ze heeft de ziekte van Crohn. Ze zakt tweemaal voor het
toelatingsonderzoek. Deze toets moest zij afleggen omdat ze niet de geschikte vooropleiding had. De
school mag volgens het College voor de Rechten van de Mens eisen dat de studente de geschikte
competenties heeft om de opleiding af te ronden, maar moet bij de toelatingstoets wel rekening
houden met haar handicap 32. Dit heeft de school gedaan door haar bij haar herkansing een laptop te
geven. Zij is dus niet geschikt en krijgt ongelijk 33.
In 2010 speelt een zaak van een jonge vrouw die afgewezen wordt in het MBO voor een opleiding
front-office medewerker niveau 3. Zij heeft PPD-NOS. Het College voor de Rechten van de Mens,
waar de zaak speelt, vindt dat de school in ieder geval contact had moeten opnemen met de
begeleiders van de jonge vrouw op de middelbare school om over de geschiktheidsvraag te oordelen.
Nu dit niet gebeurd is, krijgt haar vader in zijn klacht gelijk 34. Geconcludeerd kan worden dat er naast
de mogelijkheid eisen aan de competenties te stellen en naast de plicht aanpassingen te verrichten, er
ook een onderzoeksplicht bestaat.

30 W. Brussee en M. Kroes, ‘Handicap en chronische ziekte’, in J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling:
oordelen en commentaar 2007, p. 177.
31 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2008-30, 20 maart 2008, beschikbaar op
www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2008-30 (bezocht op 12 december 2014).
32 Het College voor de Rechten van de Mens baseert zijn oordelen over zaken in het beroepsonderwijs op artikel
6, onderdeel b, van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ). Het is
verboden onderscheid te maken bij het verlenen van toegang tot, het aanbieden van, het afnemen van toetsen
tijdens en het afsluiten van onderwijs dat is gericht op toetreding tot en functioneren op de arbeidsmarkt. Deze
bepaling is van toepassing op het gehele onderwijstraject, van inschrijving tot diploma (Kamerstukken II 2001/02,
28 169, nr. 3, p. 37). Het uitgangspunt van de WGBH/CZ is dat er in beginsel eerst sprake kan zijn van
onderscheid bij de toegang tot het beroepsonderwijs op grond van handicap of chronische ziekte als vaststaat dat
de betrokkene geschikt is voor de betreffende opleiding, in de zin dat hij beschikt over de vereiste vooropleiding
en noodzakelijke competenties dan wel dat aannemelijk is dat die competenties kunnen worden ontwikkeld. Op
grond van artikel 2 WGBH/CZ houdt het verbod van onderscheid, zoals gedefinieerd in artikel 1 WGBH/CZ, mede
in dat degene tot wie dit verbod zich richt, gehouden is naar gelang de behoefte doeltreffende aanpassingen te
verrichten, tenzij deze voor hem een onevenredige belasting vormen. Deze verplichting tot het verrichten van een
doeltreffende aanpassing voor aanbieders van beroepsonderwijs is in de WGBH/CZ opgenomen om personen
met een handicap of chronische ziekte in individuele gevallen in staat te stellen deel te (blijven) nemen aan het
beroepsonderwijs, indien die deelname wordt bedreigd door de wijze waarop het beroepsonderwijs is ingericht,
georganiseerd of anderszins geregeld.
33 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2009-4, 3 februari 2009,beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2009-4/detail (bezocht op 12 december 2014).
34 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2011-28, 25 februari 2011, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-28/detail (bezocht op 12 december 2014).
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In 2010 krijgt een studente met epilepsie, die aan een MBO-instelling met succes een intaketoets
heeft gemaakt voor de opleiding jeugdzorg, ook gelijk. De MBO-instelling had al vóór de toets gezegd
dat het meisje niet geschikt was en hield dit ook vol na de toets. Deze mening was volgens het
College voor de Rechten van de Mens gebaseerd op algemene beelden en vooronderstellingen over
epilepsie en een gebrek aan een zorgvuldig onderzoek. Ook heeft de school onvoldoende gekeken of
er aanpassingen voor het meisje mogelijk waren 35. Alweer een gebrek aan onderzoek dus, terwijl het
College zich ook verzet tegen stereotypen. Dit is in lijn met een oordeel uit 2004, besproken in de
bundel Gelijke behandeling: Oordelen en Commentaar 2004 over zaken die toen speelden bij het
College 36. In een zaak waar een MBO school een student met een (veronderstelde) beperking (een
autistische stoornis) weigerde toe te laten, oordeelde het College dat er sprake was van directe
discriminatie 37. De voorzitter van het bestuur baseerde de afwijzing op zijn eerdere ervaringen met
dergelijke leerlingen en zijn inschatting van de mogelijkheden van de school om de leerling bij te
staan. Het besluit is genomen zonder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de leerling en
zonder te verifiëren of de beperking inderdaad een te grote belemmering is om het onderwijs te
volgen.
Deze lijn wordt ook gevolgd in de bundel Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties 38
over de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens in 2012. Een onderwijsinstelling kan
pas vaststellen of een leerling of student ongeschikt is voor het volgen van haar onderwijs als er
serieus is gekeken naar een doeltreffende aanpassing die deze ongeschiktheid kan wegnemen.
Anders schiet de instelling tekort in haar onderzoeksplicht 39. Twee praktijkscholen die een leerling
met het syndroom van Down weigerden toe te laten zonder een aanvraag in te dienen bij de
Regionale Verwijzingscommissie – deze beslist of een leerling toelaatbaar is – hebben dus
onvoldoende zorgvuldig en transparant onderzoek verricht 40.
In een andere zaak speelt het verwijderen, dus niet meer toelaten, van een leerling met het Syndroom
van Down van een reguliere basisschool. De zaak speelde in 2011. De leerling zat sinds 2005 op
deze school, maar in 2011 wilde de school de leerling verwijderen omdat zij niet geschikt zou zijn voor
het klassikale systeem van de basisschool. Het meisje zou in een grotere klas komen met
verschillende leerlingen met een rugzakje. Het niveau van het meisje zou steeds verder achterop zijn
geraakt ten opzichte van het niveau van de andere leerlingen door het uitblijven van de juiste
ondersteuning voor haar. Het College voor de Rechten van de Mens, waar de zaak behandeld wordt,
constateert dat dit klopt en dat er geen goede aanpassingen – de bekende eis - verricht kunnen
worden. Eén op één begeleiding zou nodig zijn en dit kan niet verwacht worden van de school. Het

35 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2010-196, 28 december 2010, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2010-196/detail (bezocht op 12 december 2014).
36 M. Kroes, ‘Handicap of Chronische ziekte’, in S. Burri (red.), Gelijke Behandeling: Oordelen en Commentaar
2004, Deventer (2005), p. 79-90.
37 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel2009-4, 3 februari 2009, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2009-4/detail (bezocht op 12 december 2014).
38 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, Oisterwijk (2013), p. 139-168.
39 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, p. 160. Zie uitspraak CGB 8 juni 2012, 2012-102.
40 CGB 27 april 2012, 2012-77, CGB 27 april 2012, 2012-78.
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meisje is niet (langer) geschikt voor deze vorm van onderwijs 41. Er wordt niet gekeken naar de
geschiktheid van de omgeving in het licht van de beoogde verandering in grootte en samenstelling
van de klas, hetgeen wel verplicht zou moeten zijn om te voldoen aan de eisen van de IVRPH en
IVRK. De ouders krijgen dus ongelijk 42. Dit is voornamelijk het geval op grond van het oordeel dat de
aanpassingen die voor het meisje verricht zouden moeten te zwaar op de school zouden drukken.
Hierop wordt kritiek geleverd in de bundel Gelijke behandeling 2011: Kronieken en Annotaties over
de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens in 2011 43. Volgens de schrijvers is dit
oordeel opvallend, omdat tot dan toe werd aangenomen dat de geschiktheidvraag zich alleen zou
kunnen voordoen bij onderwijstypen die worden afgesloten met een wettelijk diploma. Dit oordeel gaat
dus in de ogen van de auteurs te ver, zeker omdat de aard van het basisonderwijs vormend is, gericht
op de ontwikkeling van het kind, en niet direct gerelateerd aan voorbereiding op de arbeidsmarkt.
Het hele concept van Passend Onderwijs is gebaseerd op het uitgangspunt dat scholen zich in hun
onderwijs zoveel mogelijk dienen aan te passen aan de vragen van leerlingen die extra ondersteuning
behoeven. Dit oordeel sluit de deur voor inclusief onderwijs waarbij per definitie leerlingen met extra
ondersteuning in één klas zitten 44.
In 2011 speelt een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens over een leerling met dyspraxie.
Dit is een stoornis bij het verwerken van informatie. Haar moeder heeft twee vmbo-t scholen die onder
hetzelfde bestuur vallen, gevraagd om toelating van haar dochter tot leerjaar 3 en/of 4. Tot die tijd
heeft het meisje voortgezet speciaal onderwijs en thuisonderwijs genoten. De scholen willen haar
eerst een Cito-toets afnemen, om te kijken of ze geschikt is. De moeder gaat daar niet mee akkoord,
maar het College stelt vast dat op basis van de wel aangeleverde informatie niet kan worden
vastgesteld dat het meisje geschikt is. Zeker nu er rekening zou worden gehouden met de invloed van
de dyspraxie op het resultaat van de Cito-toets krijgt het schoolbestuur gelijk 45. De moeder wendt zich
vervolgens tot de rechtbank Haarlem die in 2012 uitspraak doet 46. De rechtbank vindt het niet
onredelijk de leerling te testen voor de bepaling van het niveau. Zeker omdat het advies van het
41 Het College baseert zijn oordeel op het volgende wetsartikel, dat gaat over het basisonderwijs, zoals ook in de
volgende zaken die over het basisonderwijs bij het College spelen. Ingevolge artikel 5b, van de WGBH/CZ is het
verboden onderscheid te maken op grond van iemands handicap of chronische ziekte bij het verlenen van
toegang tot onderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.
42 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2011-144, 27 september 2011, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-144/detail (bezocht op 12 december 2014).
43 P.J.J. Zoontjens en J.A.Schoonheim, ‘Handicap en chronische ziekte’ in C.J. Forder (red.), Gelijke
behandeling: oordelen en commentaar 2011, Nijmegen (2012), p. 253-274.
44 P.J.J. Zoontjens en J.A. Schoonheim, ‘Handicap en chronische ziekte’ in C.J. Forder (red.), Gelijke
behandeling: oordelen en commentaar 2011, Nijmegen (2012), p. 273.
45 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2011-209, 22 december 2011, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-209/detail (bezocht op 12 december 2014).
46 Het oordeel van de rechtbank is gebaseerd op bovengenoemde artikelen van de Wet op het voortgezet
onderwijs, naast het volgende artikel: Het middelbaar onderwijs, waaronder het voorbereidend beroepsonderwijs,
is blijkens onder meer de artikelen 10 tot en met 10b en 29, eerste lid, van de WVO en de artikelen 26g tot en met
26j van het Inrichtingsbesluit WVO, in onderlinge samenhang gelezen, gericht op het volgen van een bij de
opleiding behorend onderwijsprogramma en het behalen van een diploma dan wel getuigschrift. Alvorens [naam]
toe te laten tot het vmbo-t moet om die reden voldoende vaststaan dat de gerede kans aanwezig is dat het halen
van een diploma op het vmbo-t voor [naam] tot de mogelijkheden behoort.
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speciaal voortgezet onderwijs niet aantoont dat de leerling vmbo-t aankan 47. De moeder gaat in 2013
met deze zaak ook naar de Raad van State. Duidelijk is dat het schoolbestuur ervan uitgaat dat er
voldoende kans moet zijn op het halen van een diploma en het is niet duidelijk of die kans voldoende
aanwezig is op basis van de bestaande gegevens. Ook de Raad van State vindt dat het schoolbestuur
gelijk heeft 48. Ook uit deze zaken blijkt duidelijk dat een aankomende leerling(e) of student(e) moet
beschikken over de juiste competenties, oftewel een diploma moet kunnen halen, terwijl een school bij
twijfel aanvullende eisen mag stellen. Er wordt vooral geoordeeld dat het niet onredelijk is een extra
toets af te nemen om de betwijfelde geschiktheid aan te tonen.
In 2012 wordt een studente niet toegelaten tot de opleiding facilitaire dienstverlening op een ROC. Zij
heeft Gilles de la Tourette, wat leidt tot bewegingstics. Volgens de school kan het meisje het examen
niet halen door de bewegingstics. Een ander element dat volgens de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte een rol kan spelen, wordt ook door de school aangevoerd:
het meisje zou een gevaar zijn voor zichzelf en anderen. Het College voor de Rechten van de Mens
geeft als oordeel dat gevaarzetting wel een reden kan zijn om een leerling of student te weigeren,
maar dat er te weinig zorgvuldig en duidelijk onderzoek is gedaan naar deze kwesties. De school krijgt
ongelijk 49. Ook in dit geval staat de onderzoeksplicht van een school weer centraal. In de bundel
Gelijke behandeling 2011: Kronieken en Annotaties over de oordelen van het College voor de
Rechten van de Mens in 2011 wordt opgemerkt dat dit een klassieker is 50. Toegang wordt te vaak
geweigerd op grond van onvoldoende onderzoek naar de specifieke situatie en mogelijkheden van de
leerling in kwestie 51. De mogelijkheid om een studente te weigeren op grond van veiligheidsaspecten
is overigens zeer beperkt.
Ten slotte speelt in 2008 bij het College voor de Rechten van de Mens een Oordeel Eigen Handelen.
Dit wil zeggen dat een school zelf heeft gevraagd of zij goed handelt. De hogeschool in kwestie wil
een fysieke toelatingstest houden voor een sportopleiding om te kijken of toekomstige studenten
geschikt zijn voor de opleiding. De hogeschool laat zien dat een zekere fysieke fitheid en geschiktheid
voor de opleiding noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd doet de school ook aanpassingen om mensen met
een handicap in staat te stellen deel te nemen aan de opleiding. Het College stelt vast dat
aanvullende toelatingseisen mogelijk zijn. Met de aanpassingen in het geval van handicap of
chronische ziekte kan de school deze eisen stellen. De school krijgt dus gelijk 52. Ook hieruit blijkt dat

47 Rechtbank Haarlem, ECLI:NL:RBHAA:2012:BY4266, 28 november 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBHAA:2012:BY4226 (bezocht op 12 december
2014).
48 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2013:2363, 11 December 2013, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:2363 (bezocht op 12 december 2014).
49 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-87, 8 juli 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-87/detail (bezocht op 12 december 2014).
50 P.J.J. Zoontjens en J.A.Schoonheim, ‘Handicap en chronische ziekte’ in C.J. Forder (red.), Gelijke
behandeling: oordelen en commentaar 2011, Nijmegen (2012), p. 253-274.
51 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2011-125, 5 augustus 2011, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-125 (bezocht op 12 december 2014), College voor de
Rechten van de Mens, Oordeel 2011-28, 25 februari 2011, beschikbaar op:
www://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-28/detail (bezocht op 12 december 2014).
52 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2008-74, 16 juni 2008, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2008-74/detail (bezocht op 12 december 2014).
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scholen aanvullende eisen met betrekking tot de geschiktheid van leerlingen of studenten kunnen
stellen, maar dat wel rekening moet worden gehouden met hun handicap of chronische ziekte.
3.2.1.2 Conclusie
Met het behandelen van de zaken hiervoor zijn verschillende kwesties aan de orde gekomen. Ten
eerste hebben leerlingen met leerlinggebonden financiering de keuzemogelijkheid naar het speciale
onderwijs of naar het reguliere onderwijs te gaan. Maar deze keuzevrijheid is zeker niet onbeperkt. Er
moet een afweging worden gemaakt tussen de zwaarte van de handicap of de chronische ziekte en
de druk op de school om deze leerlingen tegemoet te komen. In sommige gevallen valt dit goed uit
voor de leerling of student, in sommige gevallen niet. De school mag volgens de wet verder
aanvullende eisen stellen om de geschiktheid van de leerling of student te toetsen, waarbij wel
rekening moet worden gehouden met de handicap of chronische ziekte. Het is een algemene lijn dat
een leerling een diploma moet kunnen halen, behalve op praktijkscholen. Ook scholen met
beroepsgerichte leerwegen in het VMBO (of scholen met een gemeenschappelijk eerste leerjaar)
mogen geen aanvullende voorwaarden, zoals een geschiktheidseis, stellen bij de toelating van
geïndiceerde leerlingen. Dit impliceert dat deze scholen geïndiceerde kinderen, ongeacht de zwaarte
van hun beperking, dienen toe te laten tot de scholen, als de leerlingen voldoen aan de voorwaarden
van artikel 3 van het Inrichtingsbesluit en de scholen in onvoldoende mate hebben aangetoond dat zij
niet in staat zijn kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de LGF leerling (ondanks de inzet van
middelen). Het stellen van zulke geschiktheideisen druist in tegen de ‘non-rejection’ clausule van het
IVPRH.
Vanuit de literatuur is er kritiek op het feit dat sinds kort ook in het basisonderwijs de eis gesteld
schijnt te worden dat een leerling met een beperking net als alle andere leerlingen in staat moet zijn
de eindstreep te halen. Dit maakt inclusief onderwijs volgens de auteurs tot een illusie. Merkwaardig is
dat deze lijn klakkeloos wordt doorgetrokken door het College voor de Rechten van de Mens, zonder
de vraag te stellen of deze in zichzelf niet discriminatoir is vanwege het verboden onderscheid puur op
grond van handicap. Dit is zeker niet in overeenstemming met het IVRPH en de no-rejection clausule
zoals beschreven in hoofdstuk 2. Het is opvallend dat in de oordelen van het CRM deze kwestie niet
aan de orde komt en dat zij binnen de kaders van de bestaande discriminatoire regels en praktijken
blijven.
Verder is het wel mogelijk te concluderen dat op de scholen een onderzoeksplicht rust als een leerling
met een handicap of chronische ziekte zich aanmeldt. Scholen voldoen hier niet altijd aan. Het gaat
daarbij om het informatie inwinnen bij derden, maar ook om het bekijken van mogelijke aanpassingen
om een leerling of student met een handicap of chronische ziekte alsnog toe te laten.
In het onderstaande wordt in meer detail ingegaan op toelating. Daarbij speelt niet zozeer de
geschiktheid van een leerling of student een rol, maar de (on)mogelijkheid van de school om aan hem
of haar tegemoet te komen.

3.2.1.3 Toegang algemeen
In een zaak die bij de rechtbank Zutphen speelt in 2003 dagvaarden ouders van twee kinderen met
een indicatie cluster 4 een reguliere middelbare school. Zij worden niet toegelaten, hoewel zij in
aanmerking komen voor leerlinggebonden financiering (rugzakje). Verschillende deskundigen hebben
gesteld dat de kinderen in 2002 (nog) niet in staat zijn om regulier onderwijs te volgen. De rechtbank
toetst marginaal (toelatingsbesluiten vallen binnen een ruime marge van ‘onderwijsvrijheid’) en
oordeelt dat de school de vrijheid heeft de leerlingen af te wijzen, ondanks hun rugzakje. De school
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hoeft hen niet per se toe te laten. De school krijgt gelijk 53. In 2003 bleef het gerechtshof Arnhem bij
deze beslissing 54. Hoewel de ouders van een kind met een rugzakje het recht hebben te kiezen voor
regulier onderwijs, is er geen plicht van de school om de leerlingen aan te nemen. Ook hieruit blijkt
dus weer dat de keuzevrijheid, het recht om te kiezen voor regulier onderwijs, lang niet het zwaarste
weegt voor de rechter. De aard van de handicap en de mogelijkheden van de school om leerlingen op
te nemen - dat wil zeggen de zwaarte van de druk op de school - spelen een grotere rol in deze
afweging.
In 2004 besliste het bestuur van een lokale openbare basisschool om een leerling met het Syndroom
van Down van die school te verwijderen. De leerling had sinds 1997 op de school gezeten. De leerling
had leerlinggebonden financiering. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat leerlinggebonden
financiering wel de keuze voor regulier onderwijs van de ouders meebrengt, maar dat dit geen recht
daarop betekent. De school zegt dat ze niet meer kan voldoen aan de zorgbehoefte van het kind.
Maar de rechter oordeelt dat niet voldaan is aan de onderzoeksplicht van de school. Er is geen
afweging gemaakt tussen de zwaarte van de handicap en de mogelijkheden van de school. De ouders
krijgen gelijk, de leerling mag niet zomaar verwijderd worden 55. Net als in voorgaande zaken wordt
hier vastgesteld dat er een keuzevrijheid is, maar dat deze niet onbeperkt is. Als een school zich
beroept op een te zware last, moet hier onderzoek naar gedaan zijn. Dit bleek ook al uit eerdere
zaken.
In 2005 wordt een leerling geweigerd bij drie scholen. De leerling heeft een verstandelijke beperking,
kan niet verbaal communiceren en heeft problemen met haar motoriek. Zij heeft recht op
leerlinggebonden financiering (rugzakje). De ouders proberen haar in te schrijven voor het voortgezet
onderwijs, maar dit lukt niet. De rechtbank oordeelt dat er geen grond is voor het oordeel dat de
school de toelating tot het onderwijs niet kon weigeren. Het meisje is te zwaar beperkt om het
onderwijs goed te kunnen volgen. Het zou te zwaar zijn voor de school om begeleiding te bieden. De
ouders krijgen geen gelijk 56. Ook hieruit blijkt dat er een afweging gemaakt wordt tussen de zwaarte
van de handicap of chronische ziekte en de druk die op de school rust.
Een andere zaak betreft een leerling met een meervoudige beperking. Zij heeft een
hersenbeschadiging met communicatieve problemen en leermoeilijkheden tot gevolg. Zij maakt

53 Rechtbank Zutphen, ECLI:NL:RBZUT:2003:AN9477, 17 november 2003, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZUT:2003:AN9477 (bezocht op 12 december
2014).
54 Gerechtshof Arnhem, ECLI:NL:GHARN:2004:AR4579, 1 juni 2004, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARN:2004:AR4579 (bezocht op 12 december
2014).
55 Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2005:AS4379, 24 januari 2005, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2005:AS4379 (bezocht op 12 december
2014).
56 Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3954, 7 juli 2006, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3954 (bezocht op 12 december
2014); Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3892, 7 juli 2006, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3892 (bezocht op 12 december
2014); Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3896, 7 juli 2006, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2006:AY3896 (bezocht op 12 december
2014).
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gebruik van picto’s en een praatapparaat. Ze komt in aanmerking voor leerlinggebonden financiering
(rugzakje). Ze heeft als pilot-leerling in het regulier basisonderwijs gezeten en zit in Engeland ook in
het reguliere basisonderwijs. Zij is aangemeld bij het reguliere openbaar onderwijs in Almere, maar is
afgewezen. De Raad van State, die uiteindelijk in 2005 over deze zaak gaat, vindt het volgende. Het is
van belang dat onderzoek gedaan wordt naar wat nodig is om de leerling op de school te kunnen laten
functioneren, naar de vraag wat voor middelen de school ter beschikking heeft, wat mogelijk is op
basis van die middelen en naar de vraag waarom de school niet in staat is om de dochter kwalitatief
goed onderwijs te bieden dat is afgestemd op haar behoeften. Hiernaar is onvoldoende grondig
onderzoek gedaan. De ouders krijgen gelijk 57. Geconcludeerd kan worden dat in deze zaak de eis
speelt dat aanpassingen moeten worden verricht en dat, als de school vindt dat dit niet van haar
verwacht kan worden, onderzoek dit moet hebben uitgewezen. De Raad van State geeft duidelijk aan
wat voor vragen daarbij moeten worden gesteld. In deze zaak is onvoldoende aan de wettelijke
voorwaarden voldaan. Overigens zijn de vragen die de Raad van State hier stelt precies de vragen die
bij de ACTB in de regel aan de orde kwamen op grond van de Wet leerlinggebonden financiering. Ook
de ACTB kwam veelal tot de conclusie dat niet op alle vragen een goed antwoord was gegeven.
Een andere zaak betreft een leerling met spasmen en visuele beperkingen. De rechtbank Utrecht
sprak zich uit over zijn verwijdering van een reguliere school en stelde de ouders in het ongelijk. De
ouders gingen in beroep. Het Hof Amsterdam vond in 2011 dat de ouders gelijk hadden dat hun zoon
niet door de school verwijderd mocht worden. Er was een vertrouwensbreuk tussen de school en de
ouders, maar dit was onvoldoende reden om te eisen dat de jongen verwijderd zou worden, of een
jaar zou herhalen op de school. Hier is geen goed onderzoek naar gedaan. Het Hof constateert dat
psychologisch onderzoek wijst op een gemiddeld intellectueel vermogen van het kind, terwijl niets
wijst op ernstige gedragsproblematiek. De ouders krijgen gelijk. Een vertrouwensbreuk is onvoldoende
grond voor verwijdering 58.
In een zaak die voor het College voor de Rechten van de Mens speelde, heeft een jongen met ADHD
en PPD-NOS zich in 2011 gemeld voor een opleiding aan een ROC. De jongen is snel afgeleid en
heeft structuur nodig. Er is een handelingsplan opgesteld. Dat plan wordt uitgevoerd. Er worden
rustruimtes aan de jongen aangeboden, maar die weigert hij. De ouders verschijnen niet op
tussentijdse evaluatiegesprekken. Aan het eind van het schooljaar ontzegt de school de leerling
toegang tot de opleiding. Het College vindt dat de school voldoende aanpassingen heeft geboden. De
ambulant begeleider zegt dat één op één begeleiding nodig is, maar dat dit is onredelijk is voor de
school. Het College is het daarmee eens. De vader van de student krijgt geen gelijk 59. Ook hieruit
blijkt dat aanpassingen verricht moeten worden, maar dat de last voor de school, met name bij één op
één begeleiding, niet te groot mag zijn.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat onderwijsinstellingen geen plicht hebben
leerlingen of studenten met een handicap of chronische ziekte aan te nemen, ook als er een
keuzevrijheid is voor regulier of ander onderwijs en zij bijvoorbeeld leerlinggebonden financiering (een
rugzakje) hebben. De school moet wel aantonen dat zij geen mogelijkheid heeft de leerlingen of

57 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2005:AU6238, 16 november 2005, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2005:AU6238 (bezocht op 12 december 2014).
58 Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2670, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2670 (bezocht op 12 december
2014).
59 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-1, 8 januari 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-1/detail (bezocht op 12 december 2014).
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studenten tegemoet te komen in de vorm van aanpassingen. Zij moet daarbij onderzoek hebben
verricht. Daarbij spelen de volgende vragen een rol:


Wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren;



Wat voor middelen heeft de school ter beschikking;



Wat is mogelijk op basis van de beschikbare middelen en



Waarom is de school niet in staat om de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden dat is afgestemd op zijn
of haar behoeften?

3.2.1.4 Financiële toegang tot studies
Op 8 oktober 1999 doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak in een zaak die is aangespannen
door een dove studente. Ze heeft het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen in 1998 gevraagd om
een tegemoetkoming in de kosten voor haar studie aan een universiteit speciaal voor doven in de
Verenigde Staten. Het Landelijk Instituut wijst deze aanvraag af omdat de studente een gebrekkig
communicatievermogen heeft en daarom geen reële kans op een baan heeft op de normale
arbeidsmarkt. De Centrale Raad van Beroep vindt echter dat het verzoek niet zomaar kan worden
afgewezen op grond van het feit dat de studente (bijna) volledig arbeidsongeschikt is. Er moet juist
worden gekeken naar de vraag in welke mate de opleiding haar kansen op de arbeidsmarkt kan
vergroten 60. De studente krijgt gelijk 61.
In 2001 wordt een verzoek van een dove student voor een studie aan een universiteit voor doven in
de Verenigde Staten juist afgewezen door in dit geval de Uitkeringsinstantie
werknemersverzekeringen omdat de student zonder die studie al kans heeft op een baan. Hij valt
weliswaar onder de WAJONG, maar een UWV-deskundige heeft bepaald dat de student maar voor
25% arbeidsongeschikt is. De Centrale Raad van Beroep vindt dat het UWV niet zomaar op eigen
houtje kan bepalen dat de student wel aan het werk kan. Aangezien dit de grondslag is voor de
afwijzing van het verzoek om een tegemoetkoming in de opleidingskosten, moet het besluit van het
UWV worden vernietigd. Bovendien zijn in het verleden bijna alle aanvragen voor een
onkostenvergoeding voor de universiteit voor doven toegekend. Er zijn geen aanwijzingen dat de
manier van beoordelen is veranderd. De afwijzing van het verzoek van de student is dus in strijd met
het verbod op willekeur 62. Opvallend is, dat in beide zaken het recht op onderwijs en de kansen om
jezelf, op gelijke voet met anderen te ontplooien helemaal niet aan de orde komt.

60 De Centrale Raad van Beroep baseert zich op het doel van het volgende wetsartikel: Ingevolge het eerste lid
in samenhang met het tweede lid, aanhef en onder a van art 22 van de Wet REA (Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten) is appellant bevoegd om -kort gezegd- aan een arbeidsgehandicapte voorzieningen met
betrekking tot scholing toe te kennen, onder meer ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid. De Wet REA is
echter op 29 december 2005 vervallen. Opvolger is in veel opzichten de Wet Werk en Inkomen (WIA).
61 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:1999:AA8512, 8 oktober 1999, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1999:AA8513 (bezocht op12 december
2014).
62 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2002:AF5924,18 december 2002, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocumenten?id=ECLI:NL:CRVB:2002:AF5924 (bezocht op 12 december
2014).
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In 2005 buigt de Centrale Raad van Beroep zich over de vraag of een studente recht heeft op extra
studiefinanciering voor een meer geschikte opleiding nu haar beperkingen toenemen. De studente
kreeg geen prestatiebeurs maar een tempobeurs. Zij kreeg die tempobeurs vanaf 1 september 1994
voor de studie Bouwkunde aan een hogeschool. Ze beëindigde deze opleiding op 31 augustus 2001
om te beginnen met de middelbare beroepsopleiding Bos- en Natuurbeheer. De Informatie Beheer
Groep (IBG) weigert haar nieuwe opleiding te bekostigen en wil dat zij een deel van haar tempobeurs
terugbetaalt. Dit baseert de IBG op de Wet studiefinanciering 2000. Daarin staat dat een student geen
studiefinanciering krijgt voor een studie in het middelbaar beroepsonderwijs als de student vijf jaar een
tempobeurs heeft ontvangen in het hoger onderwijs. Er zijn echter wel uitzonderingen in de wet. Men
heeft recht op nieuwe studiefinanciering voor een nieuwe en geschiktere opleiding, als de eerdere
studie is beëindigd als gevolg van erger wordende medische beperkingen. De rechter vindt dat zowel
studenten die eerder studiefinanciering hebben ontvangen als studenten die eerder een tempobeurs
hebben ontvangen bij erger wordende medische beperkingen recht hebben op nieuwe
studiefinanciering voor een geschiktere opleiding. Het belang van studenten met een beperking weegt
het zwaarst63. De studente krijgt gelijk64. Dit is ook gebeurd in een eerdere zaak waarin een studente
gestopt is met een studie vanwege een handicap en een geschiktere studie is gaan volgen 65. Deze
zaken lijken erop te wijzen dat studenten met een handicap of chronische ziekte veelal recht hebben
op extra studiefinanciering, wanneer hun situatie verslechtert en noopt tot nieuwe keuzes.
In augustus 2008 vraagt een student aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om
een nieuwe studiefinanciering voor een geschiktere opleiding nadat hij een prestatiebeurs heeft
gekregen voor zijn studie Sociologie, later Politieke en Sociale Wetenschappen, aan een paar
universiteiten, begonnen in september 2004. In maart 2004 heeft de student zijn ogen laten laseren.
Dit is niet goed gegaan, waardoor hij heel beperkt kan zien met zijn linkeroog. In 2008 is hij begonnen
met de studie rechten aan het Nederlands Talen Instituut. De student meent dat deze studie
geschikter is, omdat er een digitale leeromgeving is, zonder colleges. De Centrale Raad van Beroep
vindt echter dat niet duidelijk is dat de nieuwe studie geschikter is. Er blijkt uit informatie van de artsen
ook niet dat er echt een direct verband is tussen de problemen van de ogen van de student en het
stoppen met de eerdere studie. Dat verband moet er wel zijn. De student krijgt ongelijk 66. Hieruit blijkt
dat er een duidelijk verband moet zijn tussen de handicap en het stoppen met een eerdere studie,
voordat men recht heeft op meer studiefinanciering.
"Op 1 september 2011 is de Wet verhoging collegegeld langstudeerders in werking getreden. Studenten die meer
dan een jaar te lang over hun opleiding doen, moeten een ‘boete’ betalen. In 2012 buigt de rechtbank van ’sGravenhage zich over een vraag van verschillende belangenorganisaties van studenten (ISO c.s.) of dit niet in

63 De wettelijke basis is artikel 2.16 van de Wet Studiefinanciering (WSF) 2000, gelezen in samenhang met
artikel 10.4, onder b
64 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2005:AS4936,21 januari 2005, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2005:AS4936 (bezocht op 12 december
2014).
65 Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2003:AF9587, 28 maart 2003, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2003:AF9587 (bezocht op 12 december
2014).
66 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2012:BV9102, 16 maart 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BV9102 (bezocht op 12 december
2014).
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strijd is met het recht op toegang tot onderwijs zoals vastgesteld in verschillende mensenrechtenverdragen, zoals
het Eerste Protocol bij het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, het Internationaal Verdrag inzake
economische, sociale en culture rechten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Studenten
met een functiebeperking worden, onder anderen, in het bijzonder getroffen, volgens het ISO c.s. De rechtbank
erkent dat er een recht op onderwijs is en dat dit recht direct geldt in Nederland 67. Maar de Staat heeft het recht
om toegang tot onderwijs te reguleren door bijvoorbeeld een langstudeerdersboete in te stellen. Als het niveau
van het onderwijs hoger is, heeft de Staat meer recht om de toegang te beperken. Er is geen absolute beperking,
ook niet voor studenten met een functiebeperking. Voor hen bestaat een extra jaar uitloopmogelijkheid en de
langstudeerdersboete is ten opzichte van hen dus niet onrechtmatig68."

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er een verruimde toegang tot het
onderwijs is in termen van financiering als studenten daar door een (verergerde) handicap of
chronische ziekte een beroep op moeten doen. Wat betreft de langstudeerdersboete gaat het daarbij
om een verruiming van maar één jaar.

3.2.2 Thema: Aanpassingen
3.2.2.1 Dyslexie
Er zijn betrekkelijk veel zaken over dyslexie en aanpassingen die daarvoor verricht zouden moeten
worden om de belemmeringen die dyslectici ondervinden op te heffen. In 2008 schafte een studente
voor haar HBO-studie een laptop met aangepast leesprogramma aan. Ze vroeg om vergoeding bij het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), die weigerde haar tegemoet te komen, omdat
onderwijsvoorzieningen voor dyslectici niet meer werden vergoed, tenzij er ook sprake was van een
motorische beperking 69. De studente had ook last van strabismus (scheelzien), maar volgens de
verzekeringsarts loste een laptop daarvoor niets op. De Centrale Raad van Beroep, die zich over deze
zaak buigt, houdt zich daaraan en geeft het UWV gelijk 70. De rechtspraak wijst er dus op dat
dyslectici het zonder vergoeding moeten doen, tenzij er ook sprake is van een motorische beperking.

67 De rechtbank overweegt dat de eerste volzin van artikel 2 van het Eerste Protocol bij het EVRM een
onvoorwaardelijk en nauwkeurig bepaalbaar (subjectief) recht op onderwijs garandeert, zodat deze bepaling
binnen de Nederlandse rechtsorde is aan te merken als een eenieder verbindende verdragsbepaling als bedoeld
in artikel 94 van de Grondwet (zo ook: CRvB 27 mei 2011, LJN BQ6891). De beoordelingruimte van de Staat bij
de regulering van het recht op onderwijs neemt toe met het niveau van het onderwijs. Het EHRM heeft in het
arrest Ponomaryov/Bulgarije overwogen dat, als het gaat om hoger onderwijs (in dat geval: universiteit), het
vragen van collegegeld op zichzelf volkomen gerechtvaardigd is, anders dan bij het primaire onderwijs
(basisschool).
68 Rechtbank ’s-Gravenhage, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0977, 11 juli 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BX0977 (bezocht op 12 december
2014).
69 Wettelijke basis is de Wet invoering en financiering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, art. 2.17
en het Re-integratiebesluit, art. 19.
70 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2011:BR6392, 31 augustus 2011, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2011:BR6392 (bezocht op 12 december
2014).
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Dit blijkt ook uit een zaak in 2011 van een student fiscaal recht aan de universiteit. Hij is dyslectisch.
Hij heeft lees- en schrijfproblemen en heeft daarom Dragon Naturally Speaking en Kurzweil
(dyslexiesoftware) aangevraagd bij het UWV. Zijn aanvraag wordt afgewezen omdat de wetgever
dyslectici wilde uitsluiten van deze voorzieningen. Dit omdat er al voldoende voorzieningen voor
dyslectici zijn en het te duur zou zijn om het grote aantal dyslectici in het onderwijs tegemoet te komen
71
. Dyslectici met ook nog een motorische beperking kunnen wel aanspraak maken op de voorzieningen.
De Centrale Raad van Beroep, die zich over deze zaak buigt, geeft het UWV gelijk 72. Een financiële
vergoeding voor software behoort dus in principe niet tot de mogelijkheden.
In 2011/2012 vragen de ouders van een dyslectische leerling in een mavo-kansklas (een klas die
gericht is op leerlingen die willen doorstromen naar de mavo) of hun zoon toetsen digitaal kan maken.
Pas vanaf december 2012 is dit mogelijk. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het
digitaal maken van toetsen een goede aanpassing is. Maar een aanpassing mag niet te zwaar zijn
voor de school. Het is niet acceptabel dat het in dit geval zo lang heeft geduurd. De ouders van de
leerling krijgen gelijk 73. Er moeten dus tijdig aanpassingen worden verricht door een school. Dit is in
lijn met de conclusie die al in de bundel Gelijke behandeling: Oordelen en Commentaar 2005 werd
getrokken over oordelen in 2005 74. Dit geldt ook voor 2007: Gelijke behandeling: oordelen en
commentaar 2007 75.
Als de onderwijsinstelling te veel tijd neemt voor het treffen van de aanpassing kan dit ook bijdragen
aan de conclusie dat er sprake is van discriminatie 76. Als een onderwijsinstelling onderzoek wil doen

71 De wettelijke basis waaraan getoetst wordt, is als volgt. Op grond van artikel 19a, eerste lid, van de Wet
overige OCW-subsidies, heeft het UWV tot taak te bevorderen dat belemmeringen worden weggenomen die de
ingezetene vanwege ziekte of gebrek ondervindt bij het volgen van onderwijs, indien het een persoon betreft die
studerende is. Op grond van het tweede lid, onder a, van artikel 19a kan het UWV op aanvraag van degene,
bedoeld in het eerste lid, voorzieningen toekennen die hem in staat stellen onderwijs te volgen. Het zesde lid van
artikel 19a bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld
met betrekking tot dit artikel. Ingevolge artikel 5, tweede lid, onder e, van het Uitvoeringsbesluit
onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap worden onder voorzieningen als bedoeld in artikel 19a,
tweede en derde lid, van de Wet overige OCW-subsidies niet verstaan: voorzieningen die verband houden met
dyslexie.
72 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621, 6 juli 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BX2621 (bezocht op 12 december
2014).
73 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-25, 5 maart 2013, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-25/detail (bezocht op 12 december 2014).
74 W. Brussee en M. Kroes, ‘Handicap of Chronische ziekte’, in S. Burri (red.), Gelijke behandeling: Oordelen en
Commentaar 2005, Nijmegen (2006), p. 115-134.
75 W. Brussee en M. Kroes, ‘Handicap en chronische ziekte’, in J.H. Gerards (red.), Gelijke behandeling:
oordelen en commentaar 2007, Nijmegen (2008), p. 159-188.
76 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2005-11, 31 januari 2005, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2005-11/detail/ (bezocht op 12 december 2014).
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naar de doeltreffendheid van een aanpassing moet dit dus ook binnen een duidelijk tijdbestek
gebeuren 77.
In 2012 vraagt een leerling die eindexamen moet doen in het voortgezet algemeen volwassenen
onderwijs naast tijdsverlenging een woordenboek Nederlands, een laptop en een audiobestand van
de examentekst. Haar verzoek wordt na een paar maanden afgewezen. Het College vindt dat de
school meer onderzoek had moeten doen naar de noodzakelijkheid van de aanpassingen en sneller
had moeten beslissen 78. Ook hier geldt dat sneller had moeten worden gehandeld.
In 2012 spelen een paar zaken waarbij het College voor de Rechten van de Mens moet oordelen over
het verschil tussen inhoud en manier van toetsing bij dyslexie. Deze zaken worden behandeld in de
bundel Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties, die gaat over de oordelen van het
College voor de Rechten van de Mens in 2012 79. Artikel 5 en 6 van de Wet gelijke behandeling op
grond van handicap of chronische ziekte verbieden het maken van onderscheid bij het afnemen van
toetsen. Het afnemen van toetsen betreft de manier van toetsing en kan dus zonodig op een andere
manier plaatsvinden. De inhoud van de toetsing kan niet veranderd worden, dus kan het College
bijvoorbeeld niet ingaan op een verzoek om spel- en taalfouten van de leerling niet te laten meewegen
bij de beoordeling van tentamens, omdat dit de inhoud raakt 80.
Toch heeft het College in zijn oordelen van 2012 laten zien dat onderwijsinstellingen zich niet zomaar
achter hun verantwoordelijkheid voor de inhoud kunnen verschuilen om aanspraken op aanpassingen
op grond van dyslexie of dyscalculie af te weren. Als de school helemaal niet onderzoekt of een
gevraagde aanpassing mogelijk is in het licht van de gestelde inhoudelijke eisen, wordt er om die
reden discriminatie aangenomen 81. Met het oog op toegankelijkheid van het onderwijs moeten we,
volgens de schrijver, accepteren dat bepaalde inhoudelijke eisen niet gesteld kunnen worden aan
kinderen met een handicap 82. Het moet dan wel vaststaan dat een leerling met een handicap in het
algemeen geschikt is het onderwijstype te volgen en dat zij niet aan deze eisen kunnen voldoen terwijl
die niet wezenlijk van invloed zijn op het algemene niveau van de leerling. De schrijver in de bundel
vindt daarom dat het College terecht heeft besloten dat een school, die toetsvragen van het
eindexamen weigert te herformuleren voor een dyslectische leerling in havo 5, niet discrimineert op

77 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2005-18, 9 februari 2005, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2005-18/detail (bezocht op 12 december 2014).
78 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-58, 7 mei 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-58/detail (bezocht op 12 december 2014).
79 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, Oisterwijk (2013), p. 139-168.
80 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2012-119, 10 juli 2012, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-119/detail (bezocht op 12 december 2014) en College
voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2012-127, 25 juli 2012, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-127/detail (bezocht op 12 december 2014).
81 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2012-85, 7 mei 2012, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-85/detail (bezocht op 12 december 2014).
82 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, p. 164.
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grond van handicap of chronische ziekte 83. Het herformuleren van vragen raakt de inhoud van het
examen. Alternatieve mogelijkheden om dyslectische leerlingen tegemoet te komen zijn denkbaar 84.
Zoals hieronder zal blijken, is de schrijver van mening dat dit anders is bij dyscalculie.
Bij de Stichting Onderwijsgeschillen speelt in 2012 een zaak van een meisje dat op de basisschool zit,
dyslexie heeft en pas vanaf groep 6 onder het dyslexieprotocol van de school valt. Al veel eerder was
duidelijk dat zij problemen had. Haar leerachterstand had minder groot hoeven te zijn als hier eerder
op was ingespeeld. De ouder krijgt gelijk dat er te weinig begeleiding is geboden 85.
In 2013 buigt het College voor de Rechten van de Mens zich over de vraag of een basisschool een
leerling met dyslexie heeft gediscrimineerd door hem Kurzweil (een softwareprogramma) niet te laten
gebruiken bij CITO-oefentoetsen en de uiteindelijke CITO-toets zelf. Uit de zaak blijkt dat de moeder
van de leerling niet van te voren heeft gevraagd of hij Kurzweil mocht gebruiken. Ook heeft zij hem
niet de daartoe benodigde laptop meegegeven. Het College oordeelt dat de school niet op de
behoefte van de leerling had hoeven inspelen, nu nergens van te voren om gevraagd is. De school
krijgt gelijk 86. De voornaamste reden is dat een verzoek om een aanpassing moet worden gedaan
voordat die getroffen hoeft te worden. Een school hoeft in principe niet spontaan te handelen. Dit is de
algemene lijn van het College. Deze lijn voldoet niet aan de eis van de IVRPH om structurele,
collectieve maatregelen te nemen om toegankelijkheid te realiseren. Individuele aanpassingen zijn
vooral aanvullend daar op. Scholen kunnen proactief, structureel inspelen en afspraken maken over
voorzieningen voor leerlingen met dyslexie of andere beperkingen, en dat aanbieden. Het afwachten
van individuele verzoeken, en zelfs dat vastleggen, is niet bevorderlijk voor gelijke kansen in het
onderwijs.
Voor het antwoord op de vraag welke aanpassing doeltreffend is in een bepaalde situatie, zal
informatie verstrekt moeten worden door de persoon die om de aanpassing vraagt. Dit blijkt al in 2007.
Als de student geen informatie verstrekt aan de onderwijsinstelling, handelt de school niet in strijd met
het discriminatieverbod als zij besluit de opleidingsovereenkomst met de leerling te beëindigen 87. Uit
deze zaken kan worden geconcludeerd dat de kosten van een laptop en het programma Kurzweil in
principe niet worden vergoed. Alleen als er ook sprake is van een motorische beperking worden deze
voorzieningen wel vergoed. Als leerlingen of studenten verder van bepaalde voorzieningen zoals een
laptop of Kurzweil gebruik willen maken, moet daar eerst door of namens hen om gevraagd worden.
Een school hoeft niet spontaan met extra voorzieningen op de proppen te komen. Bepaalde
voorzieningen, zoals extra examentijd, zijn wel vanzelfsprekend voor dyslectici. Scholen moeten op
tijd inspelen op de vragen en behoeften van dyslectische leerlingen of studenten en zij moeten hen
begeleiden.

83 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2012-88, 10 mei 2012, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-88/detail (bezocht op 12 december 2014).
84 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, p. 165.
85 Landelijke Klachtencommissie onderwijs, zaak 105370, 5 septembe 2012, beschikbaar op:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmin/bestanden/SOG/2012/105370.pdf (bezocht op 12 december 2014).
86 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-60, 14 mei 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-60/detail (bezocht op 12 december 2014).
87 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2007-26, 20 februari 2007, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2007-26/detail (bezocht op 12 december 2014).
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3.2.2.2 Aanpassingen van toetsen
Een studente aan een universiteit vraagt in 2007 om twee schriftelijke tentamens in een andere vorm
te maken. De Examencommissie wijst het verzoek af. De studente heeft een diagnose schizofrenie.
Maar ze heeft dit pas duidelijk gemaakt toen de zaak bij de rechter aan de orde kwam. De Raad van
State oordeelt in 2009 uiteindelijk dat de Examencommissie bij gebrek aan duidelijkheid en door
onwetendheid terecht heeft besloten geen verandering aan te brengen in de vorm van de tentamens.
De studente krijgt ongelijk 88. Er moet duidelijk gemaakt worden dat men aan een handicap of
chronische ziekte lijdt, voor men een beroep kan doen op aanpassingen.
Op 3 mei 2011 vraagt de studente met schizofrenie weer aan de universiteit om een tentamen op een
andere manier af te leggen. Ze wil een werkstuk maken, een essay schrijven of een take-home
examen maken. De Examencommissie wijst het verzoek af, omdat het aanbieden van een ander
tentamen ten koste zou gaan van de kwaliteit van de opleiding. De Raad van State, waar de zaak bij
speelt, vindt het argument van de Examencommissie dat een schriftelijk examen totaal anders is dan
de door de studente voorgestelde alternatieven terecht. Bij een schriftelijk examen speelt tijdsdruk een
rol. Dit is het enige vak binnen de masteropleiding waarin dit getoetst wordt. Daarom is dit examen
een wezenlijk onderdeel van de masteropleiding 89. De universiteit krijgt gelijk 90. Aanpassingen aan
toetsen moeten dus wel verricht worden, maar dit mag de inhoud van het onderwijs niet raken. In de
bundel Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties wordt kritiek geleverd op deze
uitspraak 91. De schrijver denkt dat deze uitspraak strijdig is met de lijn van het College. Er is niet
gekeken of de Examencommissie serieus onderzoek verricht heeft naar de vraag of doeltreffende
aanpassingen voor de studente mogelijk en haalbaar zijn 92.
In 2012 oordeelt het College voor de Rechten van de Mens over het gebruik van formulekaarten op
het centraal schriftelijk eindexamen door een leerling op de havo met dyscalculie. De school zegt dat
zij het gebruik van formulekaarten niet kan toestaan omdat het de inhoud van het examen aantast en
niet alleen de manier van het afnemen van toetsen. Bovendien is het in strijd met het
Eindexamenbesluit. Het College oordeelt dat het gaat om een goede aanpassing, omdat de
formulekaarten een drempel weg kunnen nemen voor leerlingen met dyscalculie. Het is niet onredelijk
voor een school de aanpassing door te voeren. Bovendien zijn de formulekaarten tijdens gewone
schoolexamens toegestaan. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
gaat verder vóór op het Eindexamenbesluit, nu het om hogere wetgeving gaat. De leerling krijgt gelijk
93. In de bundel Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties, die gaat over de oordelen

88 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2009:BH4008, 25 februari 2009, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2009:BH4008 (bezocht op 12 december 2014).
89 De Raad van State toetst aan het Eindexamenreglement van de universiteit en aan de inmiddels bekende
bepalingen van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
90 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2012:BW8205,13 juni 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2012:BW8205 (bezocht op 12 december 2014).
91 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, Oisterwijk (2013), p. 139-168.
92 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken
en Annotaties, p. 166.
93 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2012-85, 7 mei 2012, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2012-85/detail (bezocht op 12 december 2014).

30

van het College voor de Rechten van de Mens in 2012, wordt hierop uitgebreid commentaar geleverd
94. Het College heeft in 2012 laten zien dat onderwijsinstellingen zich niet zomaar achter hun
verantwoordelijkheid voor de inhoud kunnen verschuilen om aanspraken op aanpassingen op grond
van dyslexie of dyscalculie af te weren. Als de school helemaal niet onderzoekt of een gevraagde
aanpassing mogelijk is in het licht van de gestelde inhoudelijke eisen, wordt er om die reden
discriminatie aangenomen 95. Inhoudelijke eisen kunnen ook onevenredig belastend zijn voor
leerlingen met dyscalculie. Maar het College voor Examens heeft het standpunt ingenomen dat vanaf
2010 de kennis van formules tot de inhoudelijke exameneisen behoort. Het is volgens de schrijver
overduidelijk dat het College hier ingrijpt in inhoudelijke exameneisen, nu het College voor Examens
kennis van formules als inhoudelijke eis heeft bestempeld.
De eigen lijn van het College die van een strikt onderscheid uitgaat tussen de inhoud en wijze van
examineren kan dus ook niet worden vastgehouden volgens de schrijver 96. Hij acht het oordeel
aanvaardbaar, omdat het om inhoudelijke eisen gaat waarvan objectief vaststaat dat leerlingen met
dyscalculie er nooit aan kunnen voldoen. Alternatieve eisen die naar hetzelfde onderwijsdoel
verwijzen en waarbij tegemoet wordt gekomen aan problemen van dyscalculie zijn niet denkbaar. Met
het oog op toegankelijkheid van het onderwijs moeten we accepteren dat bepaalde inhoudelijke eisen
niet gesteld kunnen worden aan kinderen met een handicap 97. Het moet dan wel vaststaan dat een
leerling met een handicap in het algemeen geschikt is het onderwijstype te volgen en dat zij niet aan
deze eisen kunnen voldoen terwijl die niet wezenlijk van invloed zijn op het algemene niveau van de
leerling. Hoewel de schrijver het dus inhoudelijk eens is met het College, gaat hij ervan uit dat niet
meer vastgehouden kan worden aan het verschil tussen inhoudelijke eisen van een examen en de
manier waarop een examen wordt getoetst.
In 2013 oordeelt het College voor de Rechten van de Mens ook over het gebruik van formulekaarten
bij het eindexamen wiskunde door een leerling met dyscalculie in het VMBO-t. De leerling wilde
volledige formulekaarten gebruiken, maar de school heeft aan het College voor Examens twee
beperktere kaarten voor wiskunde en economie voorgelegd. Deze heeft het College voor Examens
goedgekeurd. De ouders wilden echter dat hun zoon de volledige kaarten kon gebruiken. Het College
voor de Rechten van de Mens vindt dat het toestaan van een formulekaart niet raakt aan de
exameneisen, maar gaat over de manier waarop toetsen worden afgenomen. De school zegt dat zij in
strijd zal handelen met het Eindexamenbesluit als zij de complete formulekaarten toestaat. Het
College gaat hier niet in mee: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
gaat vóór. Wetgeving is immers van een hogere orde dan een Eindexamenbesluit. De leerling krijgt
gelijk 98. Interessant in deze twee zaken is dat het Eindexamenbesluit, waar scholen veel waarde aan
hechten, duidelijk moet wijken voor de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte, die van een hogere orde is. Verder speelt ook hier weer het argument dat een aanpassing (de

94 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, Oisterwijk (2013), p. 139-168.
95 COLLEGE 7 mei 2012, 2012-85.
96 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, p. 164.
97 P.J.J. Zoontjes, ‘Handicap en chronische ziekte’ in R. Holtmaat (red.), Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en
Annotaties, p. 164.
98 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-61, 14 mei 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-61/detail (bezocht op 12 december 2014).
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formulekaarten) zou raken aan de inhoud van het onderwijs. Waar eerder is vastgesteld dat
voorgestelde aanpassingen dat inderdaad deden, oordeelt het College voor de Rechten van de Mens
in deze gevallen dat dit niet zo is.
3.2.2.3 Conclusie
De oordelen en uitspraken over aanpassingen van toetsen schieten te kort om te voldoen aan de
verplichtingen van het IVPRH en IVRK. Er wordt alleen gekeken naar de individuele aard van een
aanpassing. Het individu moet altijd een aanpassing aanvragen, de onderwijsinstelling hoort daarop te
reageren, maar wordt niet verwacht daarop te anticiperen. Daarna komt de discussie niet verder dan
of een aanpassing van toetsen alleen gaat over de vorm van de toets. Als de inhoud van het onderwijs
geraakt wordt, zoals in het geval van de student die geen tentamen wilde maken waardoor het
element tijdsdruk niet gemeten kon worden, dan zijn voorgestelde aanpassingen niet mogelijk.
Wanneer dit echter niet het geval is, zoals bij het gebruik van formulekaarten door leerlingen met
dyscalculie, dan zijn de aanpassingen wel toegestaan en baat een beroep op het Eindexamenbesluit
niet.
3.2.2.4 Aanpassingen algemeen
In 2002 speelt de vraag of een verzoek om een fiets met trapondersteuning bij het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (UWV) voor een leerling met reuma kan worden afgewezen omdat het een
voorziening voor ‘algemeen gebruik’ is. Het UWV kan voorzieningen toekennen als hierom gevraagd
wordt. De rechtbank Almelo vindt dat een fiets met trapondersteuning voor kinderen niet alledaags is
99
, zodat er een nieuw besluit moet worden genomen 100. Niet alledaagse voorzieningen worden dus in
principe vergoed.
In 2005 vraagt een student aan de universiteit of zij hem kan helpen bij de toiletgang. De student is
spastisch. De universiteit zegt dat zij hier niet op in kan gaan. In 2006 oordeelt het College voor de
Rechten van de Mens hierover. Het College stelt vast dat de universiteit alleen verplicht is om
belemmeringen op het vlak van het onderwijs weg te nemen. Assistentie bij de toiletgang valt onder
persoonlijke verzorging en andere alledaagse levensbehoeften. Dat is dus iets anders, waar de
universiteit niet verantwoordelijk voor is. De universiteit krijgt gelijk 101. Geconcludeerd kan worden dat
hulp of aanpassingen bij dagelijkse zorg niet behoren tot de verantwoordelijkheid van een
onderwijsinstelling. Dit geldt ook voor een verzoek in 2005 van een student om hulp bij het uitzuigen
van slijm 102.
Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt in 2005 over een student in een rolstoel die klaagt
over het gebrek aan toegankelijkheid van een universiteit. Het College oordeelt dat de universiteit een
ander lokaal dan een ontoegankelijk lokaal voor rolstoelgebruikers had moeten gebruiken en de

99 De wettelijke basis is artikel 11en artikel 22 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA).
100 Rechtbank Almelo, ECLI:NL:RBALM:2003:AG0222, 13 mei 2003, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBALM:2003:AG0222 (bezocht op 12 december
2014).
101 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2006-60, 6 april 2006, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2006-60/detail (bezocht op 12 december 2014).
102 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2006-59, 6 april 2006, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2006-59/detail (bezocht op 12 december 2014) en College
voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2006-60, 6 april 2006, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2006-60/detail (bezocht op 12 december 2014).
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student op tijd had moeten inlichten over het feit dat hij door een verbouwing zijn parkeerplaats niet
kon gebruiken. Een goede aanpassing moet verricht worden als die geschikt en noodzakelijk is en
geen te zware last oplevert. Dat is in dit geval zo 103. Ook hier blijkt dat er een afweging is, maar niet
wordt aangenomen dat het gebruik van een ander lokaal of informatieverschaffing voor een student in
een rolstoel een te zware last is voor de onderwijsinstelling.
In 2007 klaagt een moeder over het gebrek aan begeleiding van haar dochter die in de derde klas van
de havo zit en vaak migraine heeft. De Stichting Onderwijsgeschillen oordeelt dat de school had
moeten uitzoeken op welke manier extra zorg en ondersteuning aan de leerling geboden moest
worden. De school heeft de moeder en haar dochter niet serieus genomen 104.
In 2007 vraagt een leerling met autisme en dyscalculie die in het vierde jaar van het VMBO-t zit een
computer aan als voorziening om het schrijven met pen en papier te vervangen. Hij heeft namelijk ook
begeleiding om zijn grove en fijne motoriek te verbeteren. Het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (UWV) stelt dat er te weinig verband is met een duidelijke motorische
stoornis. Er zou wel een duidelijke motorische stoornis moeten zijn om in aanmerking te komen voor
de laptop. De rechtbank ’s Hertogenbosch, die over deze zaak oordeelt 105, vindt dat als de jongen al
niet duidelijk motorisch gehandicapt zou zijn, gekeken had moeten worden of hij onder de categorie
‘overige gehandicapten’ zou vallen. Daarbij blijkt het beleid te zijn dat laptops geen oplossing zijn voor
deze groep. Volgens de rechtbank zou gekeken moeten worden of de problemen die de leerling
ondervindt echt anders zijn dan de problemen van leerlingen die wél recht hebben op een laptop.
Alleen als zijn problemen daar niet mee te vergelijken zijn, heeft hij geen recht op een laptop. Het
UWV moet nog naar deze vragen kijken. Vooralsnog krijgt de leerling dus gelijk 106. Voor een leerling
als deze schijnt de rechter dus wat positiever te oordelen dan voor een leerling met dyslexie, zaken
die hierboven genoemd zijn. Er moet goed gekeken worden of zijn handicap niet zodanig is, dat hij
toch in aanmerking komt voor een laptop.
In 2009 speelt bij het College voor de Rechten van de Mens een zaak over een blinde studente aan
een hogeschool. Zij klaagt erover dat zijzelf teveel heeft moeten opdraaien voor mogelijke
aanpassingen, onder andere in verband met haar stage. De hogeschool stelt dat zij heeft geprobeerd
de studente zoveel mogelijk als anderen te behandelen door veel verantwoordelijkheid voor de
aanpassingen bij haar te leggen. Het College vindt dat dit teveel is gebeurd. De hogeschool had ook
actief navraag moeten doen naar de mogelijke problemen die de studente vanwege haar visuele
handicap op de stageplek had. Ook heeft de hogeschool onterecht nagelaten door te geven aan de
stage-instelling dat de studente goede aanpassingen nodig had. De hogeschool had een zorgplicht,
die niet goed vervuld is. De studente krijgt gelijk 107. Net als in voorgaande zaken mag een

103 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2005-11, 31 januari 2005, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2005-11/detail (bezocht op 12 december 2014).
104 Landelijke Klachtencommissie onderwijs, zaak 08.060, 25 augustus 2008, beschikbaar op:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmin/bestanden/LKC/08.060_cursief.pdf (bezocht op 12 december 2014).
105 De wettelijke basis is Artikel 2.17 van de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (Wet IWIA).
106 Rechtbank ’s-Hertogenbosch, ECLI:NL:RBSHE:2008:BG4976, 28 oktober 2008, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSHE:2008:BG4976 (bezocht op 12 december
2014).
107 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2009-109, 18 november 2009, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2009-109/detail (bezocht op 12 december 2014).
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onderwijsinstelling zich dus niet te gemakkelijk afmaken van haar plicht een leerling of student met
een handicap of chronische ziekte voorzieningen en aanpassingen te bieden die het volgen van
onderwijs en het leren en ontwikkelen mogelijk maken.
Een student aan de universiteit met een spieraandoening kan niet lang schrijven of typen. Hij vraagt
daarom de examencommissie van de universiteit in 2011 om zijn scriptie niet te hoeven schrijven. Hij
stelt voor een hoorcollege te geven, een symposium te organiseren of een PowerPointpresentatie te
geven. Het College voor de Rechten van de Mens, waar deze zaak speelt, vindt dat dit niet gaat over
de manier waarop toetsen worden afgenomen, maar over de inhoud van de exameneisen. Hierover
mag het College geen oordeel geven. Bovendien heeft de universiteit onderzoek verricht door naar
een alternatief te zoeken. Zij heeft de student spraaksoftware aangeboden en de mogelijkheid
genoemd om zijn scriptie aan een derde te dicteren. De universiteit krijgt gelijk 108. Als een
onderwijsinstelling goede alternatieven aanbiedt, moeten deze dus geaccepteerd worden volgens het
College.
In 2011 heeft een leerling in het gewone (beroeps)onderwijs, tweede jaar van de studie mechatronica,
meegedaan aan een skireis. Hij heeft het Syndroom van Asperger. Hij heeft bij aanmelding voor de
reis aangegeven dat hij een inhaler en oogdruppels gebruikt. Hij heeft als richtlijn van de school onder
andere gehoord dat er geen alcohol mag worden gedronken. Dit doet hij toch, met onwenselijk gedrag
tot gevolg. Hij wordt naar huis gestuurd. De student vindt dat hij meer één op één begeleiding had
moeten krijgen, deels omdat hij die op school ook krijgt. Het College voor de Rechten van de Mens
vindt dat de skireis niet zomaar te vergelijken is met de situatie op school. De leerling had van te
voren om de begeleiding moeten vragen en hij krijgt ongelijk 109. Net als in een eerder besproken zaak
blijkt hier dat het initiatief voor aanpassingen bij de leerling/student of zijn of haar vertegenwoordigers
ligt.
Een leerling in het basisonderwijs heeft in 2011 een hersenbloeding gehad, waardoor zij moeilijk loopt.
Wanneer er een schoolkamp op handen is, vraagt de moeder om één op één begeleiding. De school
gaat daar eerst niet op in, maar een dag voor het kamp mag de moeder alsnog zelf een begeleider
aanwijzen voor haar dochter. De dochter gaat uiteindelijk niet mee. Het College voor de Rechten van
de Mens, waarbij deze zaak speelt, oordeelt dat de school te weinig onderzoek heeft gedaan naar de
aanpassing waar om werd gevraagd. De moeder krijgt gelijk 110. Ook hieruit blijkt dat er een
onderzoeksplicht op een onderwijsinstelling rust wanneer het gaat om het doen van aanpassingen,
zelfs al ligt het initiatief bij de andere partij. Dit is in lijn met eerdere uitspraken, genoemd in de bundel
Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010, over oordelen van het College voor de
Rechten van de Mens in 2010 111 .
Een Praktijkschool gaat onvoldoende transparant en zorgvuldig te werk in haar onderzoek als zij tegen het advies van de basisschool en orthopedagoog in – een leerling met het Syndroom van Down

108 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-106, 14 augustus 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-106/detail (bezocht op 12 december 2014).
109 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-27, 12 maart 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-27/detail (bezocht op 12 december 2014).
110 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2013-152, 26 november 2013, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2013-152/detail (bezocht op 12 december 2014).
111 P.J.J. Zoontjens, ‘Handicap en chronische ziekte’, in C.J. Forder (red.), Gelijke behandeling: oordelen en
commentaar 2010, Nijmegen (2011), p. 223-266.
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na een proefperiode niet toelaat. Dit omdat de noodzakelijke voorzieningen voor de school te
belastend zijn 112. De school had het advies in strijd met de wet op eigen waarneming gebaseerd. Een
ander voorbeeld betreft een middelbare school die niet met de ouders – die om een goede
aanpassing verzocht hadden – in gesprek is getreden, voordat zij de dochter van school verwijderden.
Door niet tijdig en adequaat op de ouders te reageren, heeft de school niet aan haar onderzoeksplicht
voldaan 113. Dit oordeel laat zien dat verwijdering wegens gedragsproblemen in strijd kan komen met
de wet als blijkt dat de school niet voldoende heeft gedaan om deze problemen tegemoet te treden via
gesprekken en aanpassingen 114. Bij de Stichting Onderwijsgeschillen speelt een zaak van een
leerling in het middelbaar onderwijs met een immuunziekte. De leerling zat tot januari 2011 op de ene
school, maar hij moest deze school verlaten door een verbouwing. Tot de zomervakantie is hij naar
een tweede school gegaan. Daar is hij volgens de ouders niet goed begeleid. Hij ging daarna dus
weer naar een andere school. De Stichting Onderwijsgeschillen stelt vast dat de jongen pas eind
januari 2011 werd toegelaten op de tweede school, waardoor hij anderhalve maand heeft thuis
gezeten. Dit is niet acceptabel. Deze school heeft verder geen maatwerk aan de leerling gegeven en
afgesproken aanpassingen, zoals het afzonderlijk maken van toetsen en het gebruik van Kurzweil
(dyslexiesoftware), zijn niet mogelijk gemaakt. De ouders krijgen gelijk 115.
3.2.2.5 Conclusie
Op grond van de hierboven beschreven zaken over aanpassingen die aangevraagd worden, kan het
volgende geconcludeerd worden. Ten eerste moet volgens deze uitspraken de leerling/student of
diens vertegenwoordiger zelf om een aanpassing vragen, voordat verwacht kan worden dat die
verricht wordt. Dit bleek ook al waar het ging om aanpassingen in verband met dyslexie. Ook moet
duidelijk zijn ten tijde van de aanvraag dat de leerling/student belemmeringen ondervindt als gevolg
van een handicap of chronische ziekte. Vervolgens rust er een onderzoeksplicht op de
onderwijsinstelling of de instantie die een uitkering moet doen. Instanties kunnen niet al te gemakkelijk
beslissen dat een gehandicapte leerling of student niet in aanmerking komt voor een voorziening,
zoals een fiets met trapondersteuning of een laptop. Zij moeten elke mogelijkheid die de wet biedt
nagaan. Zoals blijkt uit de zaak van de blinde student kan de onderwijsinstelling zich ook niet te
gemakkelijk van haar zorgplicht afmaken. De benoemde aanpassingen worden echter reactief
getroffen, op nadrukkelijk verzoek van het individu. Structurele omgevingsaanpassingen, of andere
aanpassingen van een meer collectieve aard, worden van onderwijsinstellingen niet verlangd.

112 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2010-60, 8 april 2010, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2010-60/detail (bezocht op 12 december 2014).
113 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2010-167, 15 november 2010, beschikbaar op:
http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2010-167/detail (bezocht op 12 december 2014).
114 P.J.J. Zoontjens, ‘Handicap en chronische ziekte’, in C.J. Forder (red.), Gelijke behandeling: oordelen en
commentaar 2010, p. 243.
115 Landelijke Klachtencommissie onderwijs, zaak 105465, 14 november 2012, beschikbaar op:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmin/bestanden/SOG/2012/105465.pdf (bezocht op 12 december 2014).
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3.2.3 Thema: Quota/spreiding
In 2004 adviseert de ACTB over de afwijzing van een leerling met een indicatie cluster 4 door een
gewone school voor het basisonderwijs. De leerling heeft PPD-NOS. Er is geen plek voor haar, onder
andere omdat broertjes en zusjes van (bestaande) leerlingen en buurtkinderen voorrang krijgen. De
school overweegt in het nieuwe schoolplan een maximum te stellen aan het aantal aan te nemen
LGF-leerlingen. Dit is een onderscheid op grond van handicap. Het bevoegd gezag heeft geen
onderzoek gedaan en ook geen deskundigen geraadpleegd. De ACTB oordeelt dat voor leerlingen
met een handicap of stoornis juist dezelfde voorrangsregels zouden moeten gelden als voor de
broertjes/zusjes en buurtkinderen. Het (toekomstige) toelatingscriterium van het bevoegd gezag is in
strijd met het uitgangspunt van de LGF, dat eist dat per geval een inhoudelijke afweging plaatsvindt
tussen de belangen van de leerling en de belangen van de school 116. Het gebruik van de
zogenoemde quota wordt hiermee gestraft.
Datzelfde gebeurt in het schooljaar 2007/2008. Een school voor voortgezet onderwijs neemt een
clustergeïndiceerde leerling niet aan. De school heeft een algemene wachtlijst voor toelating en
hanteert daarnaast plaatsingscriteria die uitgaan van een maximum aantal rugzakleerlingen per klas.
Dit is discriminatie puur op grond van handicap. Daarbij wordt ook de zwaarte van de problematiek
betrokken. Bovendien geldt bij over-aanmelding ook een wachtlijst voor de categorie “aspirantrugzakleerlingen”. Voor het schooljaar 2008/2009 gaat de school uit van maximaal drie LGFleerlingen, met maximaal één per klas. Bij meer aanmeldingen kan een toelatingscommissie een
leerling met een bepaalde handicap voorrang verlenen. Daarnaast wordt er geloot, waarbij dezelfde
voorrangsvolgorde wordt gehanteerd als bij het algemene lotingbeleid. In het lotingbeleid wordt
meegenomen dat er slechts één zorgleerling per klas geplaatst wordt. De ACTB vindt dat dit haaks
staat op het uitgangspunt van de LGF. De LGF-regeling eist een individuele afweging, hoewel zij wel
toestaat om, in het kader van de draagkracht van de school, het totaal aantal geïndiceerde leerlingen
als wegingsfactor te gebruiken. Dit toelatingsbeleid moet geschrapt worden en voor LGF-leerlingen
moet een voorrangsbeleid gelden, gelijk aan die voor broertjes, zusjes, personeel en plaatselijke
kinderen 117.
In een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens in 2011 wordt een leerling met PPD-NOS, in
het bezit van een rugzakje, afgewezen voor een opleiding VWO-plus. De school zegt al teveel
rugzakleerlingen te hebben. De school verwijst de jongen door naar een zusterschool, die echter geen
opleiding VWO-plus heeft. Uiteindelijk doet de leerling afstand van zijn rugzakje en wordt hij alsnog
aangenomen. Het College voor de Rechten van de Mens veroordeelt deze gang van zaken. De school
had moeten onderzoeken wat voor aanpassingen er nodig waren in dit individuele geval. De ouders
krijgen gelijk dat er gediscrimineerd is 118.

116 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2004 – 1 augustus 2005, advies 2006/9, beschikbaar op:
http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7013.pdf, p. 51 and 52 (bezocht op 12 december 2014).
117 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2007 – 1 augustus 2008, zaak 2, beschikbaar op: www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7019.pdf, p.
43 and 44 (bezocht op 12 december 2014).
118 College voor de Rechten van de Mens, Oordeel 2011-125, 5 augustus 2011, beschikbaar op:
https://mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2011-125/detail (bezocht op 12 december 2014).
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Conclusie
Deze zaken tonen aan dat scholen geen quota mogen gebruiken en in verband daarmee leerlingen
verwijzen naar een andere school. Het College van de Rechten van de Mens veroordeelt dit terecht
als directe discriminatie op grond van handicap. Dit is verboden. Een individuele beoordeling is altijd
vereist. De samenwerkingsverbanden in het Passend Onderwijs zullen geneigd kunnen zijn om
leerlingen ‘te spreiden’ over de scholen in hun verbanden aan de hand van specifieke beperkingen.
Het is te hopen dat kritische vragen gesteld worden aan de samenwerkingsverbanden bij het
faciliteren van scholen om kinderen met een beperking te ondersteunen. Als blijkt dat scholen speciaal
ingericht worden voor bepaalde kinderen, en andere scholen voor andere kinderen, is dit een vorm
van discriminatie op grond van handicap.

3.3 Conclusie jurisprudentie Nederland
Hierboven zijn zaken besproken die te maken hebben met de toegang tot het onderwijs,
aanpassingen en quota/spreiding. Leerlingen en studenten met leerlinggebonden financiering (een
rugzakje) hebben toegang tot het onderwijs dat zij wensen, speciaal of regulier, maar deze
keuzevrijheid is beperkt. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de zwaarte van de handicap
of de chronische ziekte en de druk op de school om deze leerlingen goed onderwijs te geven. Voor
toegang is essentieel dat de leerling of student ‘geschikt’ is. Dit wil zeggen dat er een kans is op het
behalen van een diploma. Dit is een eis die onder andere ingegeven wordt door het EU-recht
gerelateerd aan de arbeidsmarkt, maar ook in de Nederlandse wetgeving is neergelegd en wordt zelfs
tot het basisonderwijs doorgetrokken door de College voor de Rechten van de Mens. Dit past duidelijk
niet in de visie van het IVRPH dat voorziet in een recht op inclusief onderwijs voor ieder kind, en niet
alleen voor kinderen die aan een diploma eis kunnen voldoen. Onderwijs is per definitie niet inclusief
als leerlingen bij de poort al buitengesloten worden.
De school mag volgens de rechter op basis van de nationale wetgeving aanvullende eisen stellen om
de geschiktheid van de leerling of student te toetsen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden
met de handicap of chronische ziekte. Er rust een onderzoeksplicht op een onderwijsinstelling als een
leerling of student met een handicap of chronische ziekte zich aanmeldt. Scholen voldoen hier niet
altijd aan. Het gaat daarbij om het informatie inwinnen bij derden, maar ook om het bekijken van
mogelijke aanpassingen om een leerling of student met een handicap of chronische ziekte alsnog toe
te laten. Zij moeten daarbij onderzoek verricht hebben. Daarbij spelen de volgende vragen een rol:
wat is nodig om de leerling op de school te kunnen laten functioneren; wat voor middelen heeft de
school ter beschikking; wat is mogelijk op basis van de beschikbare middelen en waarom is de school
niet in staat om de leerling kwalitatief goed onderwijs te bieden dat is afgestemd op zijn of haar
behoeften? Er is een verruimde toegang tot het onderwijs in termen van financiering als studenten
daar door een (verergerde) handicap of chronische ziekte een beroep op moeten doen. Wat betreft de
langstudeerdersboete gaat het daarbij om een verruiming van maar één jaar.
Met betrekking tot aanpassingen speelt onder andere de vergoeding van de kosten van een laptop en
het programma Kurzweil. Geconcludeerd kan worden dat deze in principe niet worden vergoed.
Mensen met dyslexie worden in de wetgeving uitgesloten van vergoeding. Alleen als er ook sprake is
van een motorische beperking worden deze voorzieningen wel vergoed. Bij de vraag of toetsen
kunnen worden aangepast is van belang of een aanpassing van toetsen alleen gaat over de vorm van
de toets. Als de inhoud van het onderwijs geraakt wordt, dan zijn voorgestelde aanpassingen niet
mogelijk. Maar wanneer dit niet het geval is, dan zijn de aanpassingen wel toegestaan en baat zelfs
een beroep op het Eindexamenbesluit niet. Het gaat hierbij met name om dyscalculie. In de literatuur
wordt gezegd dat het hierbij wel degelijk om de inhoud van toetsen gaat, maar dat dit in deze
gevallen, waarbij geen andere aanpassing mogelijk is, ook toegestaan zou moeten worden ten
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behoeve van de toegankelijkheid van het onderwijs. In het algemeen moet de leerling/student of diens
vertegenwoordiger zelf om een aanpassing vragen, voordat verwacht kan worden dat deze wordt
verricht. Ook moet duidelijk zijn ten tijde van de aanvraag dat de leerling/student belemmeringen
ondervindt als gevolg van een handicap of chronische ziekte. Vervolgens rust er een onderzoeksplicht
op de onderwijsinstelling die een aanpassing moet verrichten of de instantie die een uitkering moet
geven. Instanties kunnen niet al te gemakkelijk beslissen dat een gehandicapte leerling of student niet
in aanmerking komt voor een voorziening. Zij moeten elke mogelijkheid die de wet biedt nagaan. Een
instelling kan zich ook niet te gemakkelijk van haar zorgplicht afmaken. Ook moet er tijdig op het
verzoek om een aanpassing gereageerd worden.
Ten slotte, de situatie met betrekking tot het stellen van een maximum aantal aan te nemen LGFleerlingen. In één geval, maar het is te verwachten dat dit in de toekomst met Passend Onderwijs
vaker zal gebeuren, wordt de leerling doorverwezen naar een zusterschool. Dit is in strijd met het
recht op gelijke behandeling. Leerlingen moeten op gelijke voet met anderen worden behandeld. Het
beleid van deze scholen is discriminerend. De taak van het College voor de Rechten van de Mens in
het beoordelen van het samenwerkingsbeleid onder de Wet Passend Onderwijs zal erg belangrijk
zijn. Een ‘spreidingsbeleid’ mag niet worden toegestaan. Iedere school moet in principe een kind met
een beperking kunnen ondersteunen om het recht op inclusief onderwijs zoals neergelegd in de
internationale verdragen te eerbiedigen. Dit betekent ook dat om aan zowel de individuele als de
collectieve verplichting rondom het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs te voldoen, alle
scholen in een samenwerkingsverband proactief moeten zijn in het treffen van inclusieve
voorzieningen.
Ten overvloede worden in deze conclusie nog de algemene bevindingen van de inmiddels opgeheven
ACTB betrokken. Uit de rapportage van de ACTB 2004/2005 bleek dat met name de positie van
cluster 4 leerlingen een knelpunt was. Er waren lange wachtlijsten voor hen, of er was helemaal geen
geschikt onderwijs 119. Deze trend zette zich voort in 2005/2006 120. In 2006/2007 waren er lange
wachtlijsten met thuiszitten als gevolg. Er is dan nog altijd geen Passend Onderwijs voor bepaalde
groepen leerlingen, bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornis leerlingen, zeer moeilijk lerende kinderen
en cluster 4 leerlingen met complexe gedragsproblemen. Er zijn nog te weinig
onderwijs/zorgarrangementen. Soms was het dure particuliere onderwijs de enige optie. Één van de
structurele problemen was dat scholen nog vaak vanuit het aanbod dachten en niet vanuit de vraag
van het kind 121. In 2007/2008 wordt alweer geconstateerd dat er onvoldoende plaats is voor “slimme”
ASS-leerlingen. Uit de laatste rapportage, van 2008/2009 122, blijkt dat de samenwerking tussen
scholen en de zorg steeds meer aandacht nodig heeft, vooral waar het gaat om cluster 4 leerlingen.

119 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2004 – 1 augustus 2005, beschikbaar op: http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7013.pdf
(bezocht op 12 december 2014).
120 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2005 – 1 augustus 2006, beschikbaar op: http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7015.pdf
(bezocht op 12 december 2014).
121 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2006 – 1 augustus 2007, beschikbaar op: http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7017.pdf
(bezocht op 12 december 2014).
122 Advies Commissie Toelating en Begeleiding, Onderwijsconsulenten en Onderwijsconsulenten+, Rapportage
1 augustus 2008 – 1 augustus 2009, beschikbaar op: http://www.onderwijsconsulenten.nl/dotAsset/7888.pdf
(bezocht op 12 december 2014).
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Ook wordt nogmaals geconstateerd dat bij scholen het accent teveel op het aanbod ligt, en niet op de
vraag. Op grond van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat zich de afgelopen aantal jaren
knelpunten voordeden bij cluster 4 leerlingen op het gebied van het onderling afstemmen van zorg en
onderwijs en het leggen van het accent op de vraag van leerlingen in plaats van het aanbod van
scholen. Met name dit laatste punt is in strijd met de wet, nu de Wet gelijke behandeling op grond van
handicap of chronische ziekte eist dat scholen op een goede manier ingaan op vragen om
aanpassingen, zoals hierboven aangetoond.
Wat betekent dit alles voor het recht op inclusief onderwijs in het licht van het IVRPH? Wat mist in de
Nederlandse jurisprudentie is enige referentie aan internationale instrumenten, die we in het volgende
hoofdstuk zullen bespreken. Er wordt ook niet gekeken naar het naleven van het recht op onderwijs
an sich. Leerlingen of studenten met een beperking worden wel enigszins tegemoet gekomen om deel
te nemen in het regulier onderwijs. Wel moeten ze aan de geschiktheidseis voldoen (het hebben van
eigen leerdoelen zonder een diploma na te streven treft geen doel) en zelf om noodzakelijke
aanpassingen vragen, of hun vertegenwoordigers moeten dit doen. Tegelijkertijd rust er
onderzoeksplicht en zorgplicht op de onderwijsinstelling. Toch is het zo dat de leerling of student met
een beperking zich vooral zal moeten aanpassen aan de norm in het reguliere onderwijs. Op deze
manier worden de vereisten van het IVRK en IVRPH niet nageleefd.
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Hoofdstuk 4.
Internationale jurisprudentie over
het recht op inclusief onderwijs
Duidelijk is dat er in Nederland nog geen sprake is van erkenning, laat staan bescherming van een
recht op inclusief onderwijs. Dit is wel te verwachten aangezien er noch in de Nederlandse
onderwijswetgeving, noch in andere wetgeving een recht op inclusief onderwijs vastligt. Daarmee
ontbreekt een wettelijke basis voor een oordeel om een recht op inclusief onderwijs te erkennen. Ook
zijn er geen oordelen die, op basis van een internationaal verdrag, zoals het IVRK, een recht op
inclusief onderwijs erkennen. Wij kunnen zeggen dat dit niet zo heel erg anders is dan in de meeste
andere landen in de wereld. De wettelijke basis voor een algemeen recht op inclusief onderwijs op
nationaal niveau lijkt grotendeels te ontbreken.

4.1 Het recht op toegang tot inclusief onderwijs in het buitenland
Onderzoek naar jurisprudentie buiten Nederland heeft weinig zaken aan het licht gebracht waarin een
recht op inclusief onderwijs wordt erkend in de nationale jurisprudentie. De combinatie van
zoektermen ‘inclusive + education,’ ‘inclusive education’ and ‘right to inclusive education’ in de
databanken van Legal Information Instituten (LII) uit verschillende werelddelen en specifieke landen
leverde geen resultaten op. Onderzoek in databanken van niet-gouvernementele organisaties die
gericht zijn op ‘strategic litigation’ (strategisch procesvoering), zoals Interights, ESCR-Net en CRIN
lieten wel wat meer zien. Oordelen van de constitutionele hoven uit twee landen spreken wel
ondubbelzinnig over een recht op inclusief onderwijs. Ook zijn er een aantal zaken uit andere landen
waarin het begrip ‘inclusief onderwijs’ wordt benoemd.

4.1.1 Constitutioneel Hof Colombia
In 2011 heeft het Constitutionele Hof van Colombia in een uitspraak van 55 pagina's het recht op
inclusief onderwijs uitvoerig behandeld en duidelijk erkend 122. Zaak T-051, Lambrano v. Municipality
of Monteria, ging over de effectieve uitsluiting uit het reguliere onderwijs van een dove leerling door
een reglement dat het aanstellen van een tolk liet afhangen van het aantal inschrijvingen van dove
leerlingen op een gegeven school (minimaal 10 dove leerlingen). In eerste aanleg oordeelde de
rechter dat als de ondergrens van de regeling niet bereikt was, de leerling zelf verantwoordelijk was
voor het betalen voor vertolking. Dit was onbetaalbaar voor de jongen in de zaak. In beroep bij het
Constitutionele Hof is dit verworpen. In beroep werd in de eerste plaats het recht op onderwijs
geclassificeerd als een ‘fundamenteel recht’ waar de staat zorg voor draagt. In het bespreken van de
internationale standaarden, die van toepassing zijn op het recht op onderwijs voor leerlingen met een
beperking, heeft het Hof een scala aan mensenrechteninstrumenten onder de loep genomen, inclusief
Regel 6 omtrent het recht op onderwijs van de VN Standaard Regels123 (waarop Agenda 22 in
Nederland gebaseerd is). Het Hof verwees expliciet naar de verplichting van staten om voor steeds
meer integratie van leerlingen met een beperking in algemene of reguliere scholen te zorgen 124. Het

123 Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, A/RES/48/96, 20 December
1993, Algemene vergadering VN.
124 Zie de tekst van Regel 6, waarin wordt bepaald: ‘Overheden dienen gelijke kansen als uitgangspunt te
erkennen voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs in een geïntegreerde omgeving voor kinderen, jongeren en
volwassenen met een functiebeperking. Zij moeten waarborgen dat dit onderwijs een geïntegreerd onderdeel is
van het onderwijssysteem.’
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Hof overwoog dat ‘de geschreven internationale instrumenten de bijzondere verplichtingen van Staten
jegens personen met een beperking definiëren en bepalen dat Staten niet alleen discriminatie moeten
mijden, maar ook dat zij steeds acties moeten ontwikkelen om te waarborgen dat mensen met een
handicap daadwerkelijk kunnen genieten van hun grondrechten en gelijkheid van omstandigheden’ (p.
25-26, oordeel in het Spaans). Vervolgens keek het Hof naar de wettelijke ontwikkelingen in nationale
‘bescherming’ en rechten van mensen met een handicap in Colombia. Meerdere wetten passeren de
revue, waaronder reglementen over het geven van inclusief onderwijs in reguliere scholen en het
bekwamen van leerkrachten om met inclusief onderwijs om te gaan. In een apart hoofdstuk analyseert
het Hof ‘Het recht van personen met een handicap op inclusief onderwijs’ (5.0). Hier worstelt het Hof
met een definitie voor ‘inclusief onderwijs’, en contrasteert het met ‘gesegregeerd’ en ‘geïntegreerd'
onderwijs. Het Hof verwijst naar publicaties van nationale en internationale experts om tot de
conclusie te komen dat het geïntegreerde onderwijs niet ver genoeg gaat. Dit omdat de speciale
leerkracht vooral bezig is om te zorgen dat praktijken uit het speciale onderwijs toegepast worden in
reguliere leslokalen. Daarbij wordt de reguliere onderwijsomgeving niet omgevormd naar de behoeftes
van het kind. Het Hof benadrukt dat inclusief onderwijs vereist dat scholen zich aanpassen aan de
leermogelijkheden en -stijlen van zijn leerlingen, en niet andersom. Het Hof verwijst naar het ‘recht op
inclusief onderwijs’ en artikel 24 IVRPH in verband met het toekennen van doventolken zodat alle
kinderen met een gehoorbeperking toegang hebben tot inclusieve klassen en niet alleen kinderen op
scholen met meer dan 10 dove leerlingen.
De niet-gouvernementele organisatie ESCR-Net (op wiens database deze zaak staat vermeld) meldt
dat deze zaak geleid heeft tot een controle en revisie van het algemene onderwijsbeleid in Colombia.
“Het Hof oordeelde dat regels toegepast in de zaak eisen bevatten die bij invoering een onevenredige
impact op mensen met een beperking hadden. Daarom verplichtte het Hof de openbare autoriteiten
om algemene maatregelen gericht op het corrigeren van het beleid aan te nemen en het ontwerpen
van effectieve mechanismen om inclusief onderwijs te waarborgen voor mensen met een beperking.”
Sinds deze zaak was Colombia de 100ste staat die het IVRPH ratificeerde. Dit gebeurde op 10 mei
2011.

4.1.2 Constitutioneel Hof Italië
Italië staat in Europa bekend als een land, wellicht het enige in Europa, waar inclusief onderwijs de
norm is 125. Onderzoek naar de jurisprudentie over inclusief onderwijs laat zien dat het recht op
inclusief onderwijs wettelijk vastgelegd is en als dusdanig behandeld wordt door de rechtelijke macht.
Het Constitutionele Hof heeft in 2010 een zaak beoordeeld waar verwezen werd naar Artikel 24
IVRPH om te beoordelen of een bezuinigingsmaatregel uit een wet van 24 december 2007
grondwettelijk zou zijn. Toepassing van de bepalingen van die wet had als gevolgd dat de 25 uren per
week zorg die een meisje met epilepsie en psychomotorische beperkingen ontving in het reguliere
onderwijs, tot 12 uren per week werd teruggedraaid. De ouders van het meisje waren het hier niet
mee eens.
Artikelen 12 en 13 van de Kaderwet uit 1992 geven recht op inserimento scolastico (‘school
integratie’). De ondersteuning door gespecialiseerde docenten is nodig voor volledige integratie in het

125 Het beleid ‘Integrazione Scolastico’ werd al in 1977 in Italië geïntroduceerd, snel gevolgd door Wet n. 517
dat sluiting verplichtte van ‘gedifferentieerde klassen scholen’. Integrazione Scolastica werd wettelijk verankerd in
de wet van 5 februari 1992. Voor een uitvoerige en toegankelijke beschrijving zie: Simona D’Alessio, Inclusive
Education in Italy, A Critical Analysis of the Policy of Integrazione Scolastica, Sense Publishers, Rotterdam, 2012,
hoofdstukken 1 en 2, pp. 1-43.
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reguliere onderwijs. De ouders stellen dat de maatregel de volle ontwikkeling van hun dochter
verhindert, maar ook haar “effectieve participatie aan het politieke, economische en sociale leven van
het land. Bovendien zouden de maatregelen ook in tegenspraak zijn met de collectieve solidariteit met
ernstig gehandicapten en zouden ze een onlogisch en irreëel discriminatoir regime introduceren,
waarbij geen rekening wordt gehouden met de verschillende soorten handicaps.” De bepalingen
zouden zo invloed hebben op de “nucleo minimo dei loro diritti” (‘de minimale kern van hun rechten’).
Het Hof overweegt dat onderwijs voor leerlingen met een beperking speciale aandacht heeft, zowel
van de internationale regelgeving als ook van de regelgeving op nationaal niveau. Artikel 24 IVRPH
verplicht de partijen het recht op onderwijs van mensen met een beperking te erkennen. Dit houdt
onder meer in dat er redelijke aanpassingen gemaakt moeten worden. In Italië is het Verdrag in
werking getreden met de Wet van 3 maart 2009, nr. 18. Maar ook nationale bepalingen hebben
dezelfde strekking als het Verdrag: artikel 3, lid 3 Grondwet legt zowel het recht op onderwijs voor
gehandicapte leerlingen vast als de integrazzione scolastica, alsmede de Kaderwet van 1992. Deze
laatste wet richt zich op een duidelijk nationaal belang, en is dwingend en ondeelbaar, om te
garanderen dat in heel Italië een uniform niveau van verwezenlijking van de fundamentele
constitutionele rechten voor mensen met een handicap wordt gerealiseerd. Net als in Colombia, wordt
het recht op onderwijs voor een persoon met een beperking ook hier als een ‘fundamenteel recht’
beschreven. Er wordt verwezen naar eerdere constitutionele uitspraken waarin dit telkens weer wordt
bevestigd. Het Hof oordeelt in deze zaak dat de bezuinigingsmaatregelen waarover geklaagd werd,
voorzien in een limiet in het aannemen van ondersteunende leerkrachten wat in tegenspraak is met
het internationale normatieve kader, met de grondwet, met de gewone wet en ook met de
jurisprudentie van het Hof ten aanzien van de rechten van mensen met een beperking. De wetgever
mag met zijn discretionaire bevoegdheid de ‘onaantastbare kern van garanties’ voor de
belanghebbende niet aantasten. De twee bezuinigingsartikelen waarover geklaagd werd, worden dan
ook ongrondwettelijk verklaard en vernietigd.

4.1.3 Duitsland
De term ‘inclusie’ wordt wel gebruikt in de Duitse rechtspraak, maar het is moeilijk om te zeggen dat
het om een recht op inclusief onderwijs gaat. In de praktijk is van belang dat de zestien ministers van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de deelstaten samenwerken (‘Kultusministerkonferenz’) in
het bepalen van beleid, wettelijke voorzieningen en administratieve richtlijnen met betrekking tot het
onderwijs. In maart 1972 hebben zij een aanbeveling gedaan over het speciaal onderwijs die nog
steeds invloed heeft. In mei 1994 hebben zij bijzondere aanbevelingen gedaan met betrekking tot
verschillende soorten aandoeningen en de diverse types van speciaal onderwijs die daarop aan
zouden moeten sluiten, zoals autisme. Ook in oktober 2011 hebben zij aanbevelingen gedaan over
inclusief onderwijs. Uit deze aanbevelingen blijkt dat zij nog steeds uitgaan van het bestaan van
speciaal onderwijs naast regulier onderwijs; in feite wordt steeds uitgegaan van de totstandkoming
van inclusief onderwijs op basis van de ervaringen en voorzieningen in het speciaal onderwijs, waarbij
het om een langdurig proces gaat 126.
In het algemeen gaat het in Duitsland om geïntegreerd onderwijs, waarbij met dit doel voor ogen in het
reguliere onderwijs onder andere aan leerlingen een begeleider wordt aangeboden
(‘Integrationshelfer’). Er zijn echter drie zaken gevonden waarin naar inclusief onderwijs wordt
verwezen. De zaken betreffen vergoeding door de sociale dienst, die verantwoordelijk is voor het

126 Kultusministerkonferenz, Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichten mit Behinderungen in Schulen, 20
november 2011, p. 3, 5, 13, 18 en 22.
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-Inklusive-Bildung.pdf.
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bekostigen van doeltreffende aanpassingen. De eerste zaak gaat over een kind dat in 2006 is geboren
met het Syndroom van Down. Het kind moet nu naar school en de ouders hebben gekozen voor
regulier onderwijs 127. Er is een reguliere school bereid het kind aan te nemen onder de voorwaarde
dat er een ‘Integrationshelfer’ wordt aangesteld die het kind begeleidt tijdens lesuren en pauzes.
Onder andere is hulp nodig bij trappen lopen, bij naar het toilet gaan, in de pauze, tijdens
sportonderwijs, bij precisiewerk (fijne motoriek), bij communicatie en bij het ‘vertalen’ van
(huiswerk)opdrachten die de leraar geeft. Geoordeeld wordt dat het kind recht heeft op individuele
begeleiding en dat de keuzevrijheid van de ouders dient te worden gerespecteerd.
De tweede zaak gaat over een slechthorend meisje in de eerste klas van een Montessori school. Een
gebarentaalassistente is aanwezig in de klas met 11 andere niet-gehandicapte leerlingen, maar de
ouders van het meisje verzoeken de aanstelling van een gebarentolk in de klas 128. Op grond van
artikel 53 van het zevende ‘Sozialgesetzbuch’ is er voor personen die door een handicap belemmerd
worden in hun deelname aan de samenleving, de mogelijkheid om doeltreffende aanpassingen te
ontvangen die deelname aan de samenleving gemakkelijker en beter maken. Passend Onderwijs voor
dove kinderen valt onder de hulp bij integratie/inclusie in de samenleving. Geoordeeld wordt dat het
meisje recht heeft op een gebarentolk, omdat het recht op inclusief onderwijs dat vereist. Inclusie
wordt meerdere malen genoemd in deze zaak. Er wordt onder andere nadruk gelegd op het feit dat
het realiseren van inclusief onderwijs een progressief proces is.
De derde zaak gaat net als de eerste zaak over de vergoeding van de kosten van een
‘Integrationshelfer.’ Een reguliere school is bereid een jongentje met Down Syndroom aan te nemen
als hij hulp heeft in de vorm van persoonlijke assistentie, zoals toezicht tijdens schoolpauzes 129. De
ouders doen een beroep op het recht op inclusief onderwijs en verwijzen daarbij naar de ratificatie van
het IVRPH in Duitsland. Ook beroepen ze zich op hun keuzevrijheid. De sociale dienst weigert een
Integrationshelfer aan te stellen. Het argument: de inclusie van de jongen in de samenleving is op de
lange duur beter gediend met speciaal onderwijs. De rechter is het hiermee oneens en oordeelt dat de
sociale dienst verplicht is om de kosten te vergoeden van een doeltreffende aanpassing. Dit zolang de
begeleiding niet de kerntaken van de docent raakt. Hij overwoog dat het recht op inclusief onderwijs
zonder verdere maatregelen ondergraven zou worden. Op grond van art. 54, lid 1 van het twaalfde
Sozialgesetzbuch kan aanspraak gemaakt worden op ondersteuning bij de integratie van een kind met
een verstandelijke handicap in het reguliere onderwijs. Pedagogische taken kunnen hierbij
overgenomen worden, maar ze mogen niet de kerntaken van de docent veranderen. Het zwaartepunt
van de maatregelen die in deze zaak nodig zijn, ligt op het mogelijk maken van inclusie in regulier
onderwijs. In het midden werd gelaten of het recht op inclusief onderwijs op Duits recht of op het
IVRPH is gebaseerd. Alle drie de zaken waren verwezen op grond van ‘sozialgericht’. Op grond van
de bovengenoemde zaken is de wetgeving in de twee deelstaten waar het om gaat (eerste zaak
speelde in Hessen, volgende twee zaken speelden in Baden-Württemberg) nader bekeken 130.

127 http://openjur.de/u/644812.html: SG Fulda, S7 SO 50/12, 28 Augustus 2013 – Sozialgericht.
128 http://openjur.de/u/631614.html: SG Karlsruhe, S4 SO 937/13 ER, 21 maart 2013 – Sozialgericht.
129 http://openjur.de/u/609087.html: LSG Baden-Württemberg, Beschluss L7S) 4186/12 ER-B, 7 november 2012
– Landessozialgericht.
130 Duitse wet- en regelgeving kan via de volgende link gevonden worden:
http://www.kmk.org/dokumentation/rechtsvorschriften-und-lehrplaene-der-laender/uebersicht-schulgesetze.html

43

Hessen
In Hessen wordt in artikel 1, lid 2 van het Wetboek op Onderwijs expliciet gesteld dat een leerling
recht heeft op opname in een school, ongeacht (onder andere) handicap. Verder wordt inclusief
onderwijs expliciet genoemd in de onderwijswetgeving. In artikel 51, eerste en tweede lid, staat dat
reguliere scholen intensief moeten samenwerken met centra waar bijzonder onderwijs wordt gegeven
op grond van individuele leerplannen. Nemen gehandicapte leerlingen aan het reguliere onderwijs
deel, dan moet dit alomvattend gebeuren en de instantie die de school in stand houdt moet
aanpassingen verrichten en financieren, voor zover er geld voor handen is 131. Het feit dat inclusief
onderwijs in de onderwijswetgeving genoemd wordt, zou een voorbeeld kunnen zijn voor Nederland.
Toch lijkt het erop dat het begrip met een slag om de arm gehanteerd wordt. Zo wordt er nog steeds
uitgegaan van óók een samenwerking met speciaal onderwijs.
Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg wordt nauw aangesloten bij de federale grondwet. Ieder kind heeft recht op
passend onderwijs. Daarbij worden ook de financiën van scholen in achting genomen (Artikel 3, lid 1
en 2 van het Wetboek op Onderwijs) 132. Er wordt niet gesproken over inclusief onderwijs. Wel is dit

131 https://kultusministerium.hessen.de/sites/default/files/HKM/hessisches_schulgesetz.pdf
Hessisches Schulgesetz in der Fassung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 441), zuletzt geändert durch Gesetz vom
18. Dezember 2012 (GVBl. S. 645)
Recht auf schulische Bildung und Auftrag der Schule
Par. 1 Recht auf schulische Bildung
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Bildung. Dieses Recht wird durch ein Schulwesen gewährleistet, das
nach Maßgabe dieses Gesetzes einzurichten und zu unterhalten ist. Aus diesem Recht auf schulische Bildung
ergeben sich einzelne Ansprüche, wenn sie nach Voraussetzungen und Inhalt in diesem Gesetz oder aufgrund
dieses Gesetzes bestimmt sind.
(2) Für die Aufnahme in eine Schule dürfen weder Geschlecht, Behinderung, Herkunftsland oder
Religionsbekenntnis noch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung der Eltern bestimmend sein.
Par. 51 Inklusive Beschulung in der allgemeinen Schule
(1) Inklusive Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung und
ohne diesen Förderanspruch findet als Regelform in der allgemeinen Schule in enger Zusammenarbeit mit dem
zuständigen sonderpädagogischen Beratungs- und Förderzentrum und gegebenenfalls unter Beteiligung der
Förderschule statt. Bei der Planung und Durchführung der inklusiven Beschulung wirken Förderschullehrkräfte
und Lehrkräfte der allgemeinen Schulen entsprechend dem individuellen Förderplan nach § 49 Abs. 3
zusammen. Die Beratung für die inklusive Beschulung erfolgt durch das zuständige sonderpädagogische
Beratungs- und Förderzentrum und die Schulaufsichtsbehörde.
(2) Formen der inklusiven Beschulung für Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Schule sind die umfassende
Teilnahme am Unterricht der allgemeinen Schule und die teilweise Teilnahme mit zusätzlichen Förderangeboten
an der allgemeinen Schule. Die Schulen sind im Rahmen der beim Schulträger vorhandenen Mittel von diesem
räumlich und sächlich auszustatten.
132 http://www.landesrechtbw.de/jportal/portal/t/2fp4/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste
&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlrSchulGBW1983rahmen&doc.part=X&doc.price=0.0#jlr-SchulGBW1983rahmen.
Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 Zum 26.02.2014 aktuellste
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een belangrijk onderwerp van debat in de deelstaat. In 2013-2014 wordt een wetswijziging voorgesteld en de
minister onder wiens verantwoordelijkheid het onderwijs valt, zegt toe dat men stapsgewijs deze richting uit zal
gaan. Er wordt verwezen naar het IVRPH. Het is de bedoeling dat het speciaal onderwijs te zijner tijd wordt
afgeschaft. Dit is duidelijk een agendapunt. Wel wordt gesteld dat elke deelstaat 300 tot 500 miljoen euro nodig
heeft om inclusief onderwijs te bewerkstelligen. Dit geld zou door de zestien ministers van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen beschikbaar moeten worden gesteld, maar dit wordt niet verwacht 133.

Tussentijdse conclusie
Duidelijke voorbeelden van een recht op inclusief onderwijs hebben wij in de jurisprudentie van andere
nationale stelsels niet gevonden. Natuurlijk weten wij allemaal van de beroemde Amerikaanse zaak
Brown v. Board of Education uit 1954 waarin geoordeeld werd dat ‘separate is inherently unequal’
(gescheiden is van nature ongelijk). In 1954 sprak men niet in termen van inclusief onderwijs. De zaak
ging met name over gelijkheid en gelijke behandeling, een thema waar we straks op terugkomen als
het gaat om toegang tot reguliere scholen. Wij hebben wel het idee dat Nieuw-Zeeland erg
vooruitstrevend is in het voorzien in inclusief onderwijs. Nieuw-Zeeland heeft namelijk een Minister for
Disability Issues benoemd en faciliteert deze ook 134. Sommige Scandinavische landen lijken ook ver
gevorderd te zijn bij het bieden van inclusief onderwijs (met name Zweden, Noorwegen en mogelijk
ook Finland). Onderzoek in de rechtspraak heeft niet geleid tot voorbeelden van jurisprudentie over
een recht op inclusief onderwijs. Van experts die geraadpleegd zijn kan over een aantal landen nog
iets worden vermeld. We lichten ze hierna kort toe.

4.1.4 Nieuw Zeeland
De Education Act 1989 bepaalt in Delen 3 en 8 dat ‘mensen met speciale onderwijsbehoeften (door
handicap of anders) dezelfde rechten hebben om zich in te schrijven en onderwijs te ontvangen in
scholen van de staat als mensen die geen speciale behoeftes hebben’. De praktijk blijkt in ieder geval

verfügbare Fassung der Gesamtausgabe. C. Gliederung des Schulwesens (§§ 3-15) § 3 Einheit und Gliederung
des Schulwesens
(1) Das Schulwesen des Landes gliedert sich, unbeschadet seiner im gemeinsamen Erziehungs- und
Bildungsauftrag begründeten Einheit, in verschiedene Schularten; sie sollen in allen Schulstufen jedem jungen
Menschen eine seiner Begabung entsprechende Ausbildung ermöglichen.
(2) Bei der Gestaltung, Ordnung und Gliederung des Schulwesens ist sowohl auf die verschiedenartigen
Begabungsrichtungen und die Mannigfaltigkeit der Lebens- und Berufsaufgaben als auch auf die Einheit des
deutschen Schulwesens, den organischen Aufbau des Schulwesens mit Übergangsmöglichkeiten unter den
Schularten und Schulstufen, die Lebens- und Arbeitsfähigkeit der einzelnen Schulen und die Angemessenheit der
Schulkosten Bedacht zu nehmen.
133 http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.inklusion-behinderter-schueler-baden-wuerttemberg-verschiebtgesetz.c335fa4d-a613-4538-a5c4-87376e20eb2d.html.
http://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP15/Drucksachen/3000/15_3472_D.pdf.
http://politik-fuer-menschen-mit-handicap.de/inklusion_baden-wuerttemberg.htm.
134 Zie website van de Office for Disability Issues, www.odi.govt.nz, dat de Minister for Disabilty Issues
ondersteunt. Formeel opgericht in juli 2002 binnen de Ministry of Social Development krachtens de Public Health
& Disability Act 2000, Part 2: Responsibilities of Minister, Section 8: Health & Disability Strategy. De rol van de
Minister is die van belangenbehartiger voor ‘disability issues’ en rapporteur over de New Zealand Disability
Strategy. Dit ministerie is actief te noemen, maar tegelijkertijd komt er scherpe kritiek op, omdat het beleid wordt
gezien als neoliberaal en inclusiebelemmerend.
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weerbarstig voor mensen met een verstandelijke beperking. Recent kondigde de Inclusive Education
Action Group van de landelijke organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en
verwanten, ‘IHC,’ aan dat zij een groot proces gaat voeren tegen de overheid. Op 30 april 2014 heeft
zij een discriminatiezaak aanhangig gemaakt bij de Human Rights Review Tribunal 135. Al in 2008 had
de IHC een klacht gedeponeerd bij de New Zealand Human Rights Commission. Deel 1A van de
Human Rights Act 1993 voorziet in een mechanisme om het naleven van bindende internationale
mensenrechten verdragen na te gaan. Er werd geklaagd over discriminatie tegen scholieren met een
beperking aan de hand van vele meldingen van zowel families als van leerkrachten over problemen
op scholen in Nieuw Zeeland. Deze problemen hebben te maken met beleidsregels die op een
negatieve wijze toegepast werden, met het weigeren van kinderen met een handicap op grond van
hun handicap, met het vervroegd naar huis sturen van kinderen met een beperking, met het uitsluiten
van kinderen met een beperking van gebruikelijk activiteiten als geen klassenassistent beschikbaar is,
en nog veel meer. De klacht bleef drie jaar liggen bij de Human Rights Commission. Daarna is de
klacht verworpen, zonder dat er inhoudelijk gereageerd is op de klachten van de ouders en de
leerkrachten. De Human Rights Act Deel 3 voorziet in de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan als
de Human Rights Commission een klacht niet oplost. De klager kan de Director of Human Rights
Proceedings verzoeken om gratis juridische bijstand te verlenen om de zaak voor te leggen aan het
Human Rights Review Tribunal. Dit heeft de IHC gedaan, maar een nieuwe ‘Director’ (na de
pensionering van zijn voorganger) wilde de zaak aanspannen tegen individuele scholen en niet tegen
de overheid die verantwoordelijk is voor het maken en uitvoeren van discriminerend onderwijsbeleid.
In een rapport op de website verklaart IHC:
IHC disagreed with the new Director’s suggested approach as we believe strongly that the problems
resulting in discrimination are to do with government policy, structures and systems. Further, families
have told IHC it is important to maintain positive relationships with schools and schools have told IHC
that there are policy disincentives for schools wanting to welcome disabled children into their schools
(…) Therefore, the IHC Board has decided it will fund the necessary legal representation required to
take the claim of discrimination to the Human Rights Review Tribunal. IHC is delighted that Frances
Joychild QC has agreed to argue IHC’s case in the Tribunal. Frances has vast experience with Part
1A cases including the Child Poverty Action Group and the Paid Family Carers cases 136.
Het bestuur van IHC heeft besloten om het proces zelf te financieren en het blijft nieuwe verhalen van
families en leerkrachten over discriminatie verzamelen.

4.1.5 Noorwegen
Uit correspondentie met een onderzoeker van NOVA (Norwegian Social Research) blijkt dat er geen
zaken zijn rondom het thema van inclusief onderwijs, maar dat men ook erg terughoudend is in het
procederen. Wel is antidiscriminatiewetgeving van toepassing op onderwijs, maar onderzoek bij de
Nationale Ombudsman levert geen zaken op het gebied van onderwijs op 137. Volgens de
onderzoeker:

135 http://www.ieag.org.nz/2014/5/discrimination-claim-to-human-rights-tribunal.
136 http://www.ihc.org.nz/campaigns/education-complaint/.
137 E-mail correspondentie met George Giannoumis, NOVA dd 25-04-2014.
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“There isn’t any case law around inclusive education in Norway (at least not in relation to disability). The judiciary
in Norway is seldom used for enforcing civil regulations. (…) Norwegians typically handle legal complaints on an
interpersonal level. Legal threats and litigation is extremely rare, and only invoked through representative
organizations. Norway has a long history of Disabled People’s Organizations; however, those organizations have
concentrated on lobbying and collaborating with the public and private sector as opposed to enforcement.”

4.1.6 Zweden
Onderzoek heeft geen zaken opgeleverd over het recht op inclusief onderwijs. Contact met een
Zweedse onderzoeker heeft wel geleid tot de Equality Ombudsman, een samenvoeging van vier
aparte ombudsmensen op 1 januari, 2009 138. De onderzoeker heeft een aantal zaken samengevat van
de website. Wat naar voren komt, is een beeld van schikkingen en ook het betalen van
schadevergoeding bij weigeringen van scholen bij aanmelding van kinderen met een beperking, puur
op grond van hun beperking.

4.1.7 Finland
Contact met Finse onderzoekers heeft geen zaken opgeleverd.
Tot zover de rapportage over de oordelen die een recht op inclusief onderwijs expliciet erkennen en
als zodanig benoemen. Het is duidelijk dat dit een begrip is dat nog verre van ontwikkeld is in
nationale stelsels. Waarschijnlijk is het ontbreken van een wettelijke verankering van het recht op
inclusief onderwijs de grootste belemmerende factor in deze ontwikkeling. Wij gaan nu kijken naar het
recht op toegang tot het reguliere onderwijs. Dit is niet hetzelfde als een recht op inclusief onderwijs,
omdat niet veronderstelt wordt dat de leeromgeving zelf omgevormd wordt tot een omgeving die
inclusief is en waar iedereen die zich aanmeldt welkom is. Eerder wordt de leerling toegelaten en
uitgerust om ‘mee te kunnen komen’. Het recht op toegang tot het reguliere onderwijs hangt dan ook
sterk samen met individuele aanpassingen en het recht op non-discriminatie.

4.2 Het recht op toegang tot een reguliere leeromgeving
In sommige onderwijssystemen is het zo dat als een kind in aanmerking komt voor extra
ondersteuning (in Nederland kan een kind met een beperking “geïndiceerd” worden op zorg of
ondersteuning), de oordelende instantie er vanuit moet gaan dat het kind in het reguliere onderwijs
opgevangen kan worden, tenzij dat aantoonbaar niet mogelijk is. De schoolautoriteit (het bevoegd
gezag) moet onderbouwen en duidelijk maken waarom het reguliere onderwijs niet geschikt is voor de
leerling. Voorbeelden van deze benadering komen onder andere uit Engeland, de Verenigde Staten
en Canada, waar een wettelijk voorkeur voor het reguliere onderwijs vastgelegd wordt in wet en
behandeld wordt in de jurisprudentie van het desbetreffende rechtssysteem. Duitsland, zoals boven
beschreven, kan ook in beperkte mate gezien worden als een voorbeeld van deze benadering, in
ieder geval in sommige deelstaten.

138 De nieuwe Discrimination Act is in werking getreden op 1 januari 2009 (SFS 2008:567).
Diskriminersombudsman – DO – website www.do.se/sv/OM-DO/
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4.2.1 Verenigde Koninkrijk – ‘weerlegbare veronderstelling regulier onderwijs’
In Engeland is het volgen van onderwijs in een reguliere school de regel. Speciaal onderwijs is de
uitzondering. Dit wordt ook in de jurisprudentie bevestigd 139. Artikel 316 van de Onderwijswet 1996
(Education Act 1996) bepaalt dat als er een Verklaring van Special Educational Needs (SEN –
speciale onderwijsbehoeften) is, de leerling toegang tot een reguliere school moet krijgen, tenzij de
wens van de ouders anders is of de toelating onverenigbaar is met efficiënt onderwijs voor andere
kinderen’. Een SEN-verklaring is verplicht voor iedere leerling met een beperking om in aanmerking te
komen voor extra ondersteuning. In deze verklaring moet de plaats van het onderwijs worden
bepaald. In de zaak Bury Metropolitan Borough Council v SU 140 moest vastgesteld worden of een
8- jarige jongen [A] met een verstandelijke beperking (IQ van 45) en gedragsproblemen naar het
reguliere of speciaal onderwijs zou gaan. De jongen volgde onderwijs in twee verschillende scholen,
waar hij het curriculum volgde van een 3-5 jarige. Zijn moeder wilde dat haar zoon naar het regulier
onderwijs zou gaan, terwijl de lokale autoriteit in de SEN-verklaring een school voor speciaal
onderwijs benoemde.
De vraag aan de rechter was of de Education Act nog steeds verplicht dat gekeken moet worden of
het reguliere onderwijs goed is voor het kind en wanneer de inzet van extra middelen nadelig is voor
andere kinderen. De rechter overwoog dat de eerste vraag niet meer aan de orde was nadat het
Parlement de wet op dit punt had gewijzigd 141. Aangezien regulier onderwijs de regel is geworden, en
speciaal onderwijs de uitzondering, wordt in principe geen overweging meer gemaakt of regulier
onderwijs goed is voor het kind. Er wordt vanuit gegaan dat dit het geval is. Aangezien regulier
onderwijs de regel is, met of zonder SEN-verklaring, hebben ouders ook geen recht op een keuze
voor het regulier onderwijs. Wel hebben ouders van kinderen met een SEN-verklaring het recht om te
kiezen voor het speciaal onderwijs. Zowel het 'SEN-tribunaal' als de beroepsinstantie oordeelde dat
de voorkeur van toelating tot het reguliere onderwijs het primaat had. Dit zegt de rechter:
"Ik erken dat professionals met behoorlijk veel expertise vinden dat de belangen van A beter gediend zouden
worden door het volgen van onderwijs in een speciale school. Net als de bestuursrechter die in eerste instantie
oordeelt (‘First-tier Tribunal’), hoef ik niet te beslissen of deze opinie juist is of niet. Het Parlement heeft het
‘mainstream’ onderwijs een sterk geworteld primaat gegeven (‘a strongly entrenched primacy’). Of die benadering
het meest passend is om kinderen zoals A te helpen is een kwestie voor het Parlement ( par. 64)."

Verder oordeelde de rechter dat als er soms één-op-één onderwijs, een persoonlijk curriculum en
gespecialiseerde onderwijstechnieken nodig zijn, deze aanpassingen redelijk kunnen zijn. Zij hebben
dan ook geen onredelijk negatieve impact op medeleerlingen. We kunnen hieruit concluderen dat de
rechter oordeelt dat vergaande individuele ondersteuning niet per definitie een te grote belasting voor
andere leerlingen is:

139 Interessant is dat, alhoewel het Verenigd Koninkrijk op 8 juni 2009 het IVPRH al ratificeerde, het tegelijk een
voorbehoud maakte bij artikel 24. Namelijk, dat het Verenigd Koninkrijk artikel 24 interpreteert als zijnde een doel
om inclusief onderwijs te behalen, maar dat het is toegestaan een duaal onderwijssysteem aan te houden met
reguliere en speciale scholen en dat het recht behouden wordt om kinderen met een beperking op een school
buiten hun eigen gemeenschap te plaatsen als elders beter Passend Onderwijs kan worden aangeboden.
140 Bury Metropolitan Borough Council v SU [2010] UKUT 406 (AAC) (4 november 2010).
141 Gewijzigd in de Special Educational Needs and Disability Act 2001.
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‘8. It has been very clear to us that all the professionals involved with [A] are convinced that his educational needs
can best be met in a special school, and that he is likely to become increasingly isolated in mainstream as the gap
between his abilities and attainments and those of his peers becomes ever wider. Whilst those views deserve to
be respected, the principle of inclusion embedded in section 316 requires the LEA (bevoegd gezag) to comply
with [Mrs U’s] preference unless it can demonstrate that it will give rise to the inefficient education of other pupils.
None of the evidence that we have heard leads to a conclusion that this would be the outcome of [A’s] placement
in a mainstream school. The proviso, however, is that adequate, appropriate support would have to be made
available. Mrs Bloom [Mrs U’s representative before the First- tier Tribunal] has pointed out, quite rightly, that [A]
has experienced success at the [M special school], where strategies have been based on appropriate training,
support and advice. Such strategies would also need to be employed in a mainstream setting. [A’s] withdrawal
from the classroom from time to time would have to be accepted, and he would require a personalised curriculum,
supported by experienced, specialist teaching.
9. It is implicit in Miss Hardman’s letter and in the oral evidence that, given sufficient resources, any threat which
[A’s] inclusion might pose to the efficient education of other children can be minimised. Miss Hardman has
suggested that the level of adjustment necessary to accommodate [A] would be excessive, but her comments
centre on resources. The question then is whether, or at what point, the input of resources for [A] could be said to
prejudice the efficient education of other children because, given finite resources, fewer resources would be
available for them. We do not accept that [A’s] presence in mainstream would be incompatible with the efficient
education of other children if he were properly supported, and we also do not accept that what is required to
achieve this goes beyond “reasonable adjustment”.’

Hier zien wij dat, ondanks een sterk en eensluidend oordeel van de experts dat A beter tot zijn recht
zou komen in een speciale school, de bestuursrechters in zowel de eerste als tweede instantie niet
overtuigd zijn dat het ‘efficiënte onderwijs voor andere kinderen’ in ‘gevaar’ komt. Eerder, zeggen ze,
is er bewijs dat enig gevaar ‘geminimaliseerd’ kan worden, en dat de bedenkingen puur om financiële
middelen lijken te gaan en er geen bewijs is dat het een onredelijke aanpassing zou zijn om
individueel onderwijs te geven in een ‘mainstream’ (reguliere) omgeving. Ook is het hier belangrijk dat
het om een reguliere omgeving gaat, maar niet om het creëren van een ‘inclusieve leeromgeving’ 142.
Bezwaar ‘incompatibel’ (onverenigbaar) voor andere kinderen
Een recente uitspraak in een zaak tegen de school autoriteit Harrow Council, AM vs Harrow Council,
spit verder uit wat dit bezwaar inhoudt. Dit is belangrijk aangezien de kwalificatie ‘incompatibel voor
andere kinderen’ nu de enige factor is die toegang tot het reguliere onderwijs tegen kan houden als de
ouders niet kiezen voor het speciaal onderwijs 143. Deze uitspraak laat zien hoe complex en
verstrekkend een onderzoek kan gaan. In deze zaak bepaalde de SEN-verklaring van de elfjarige [F]
dat het speciaal onderwijs het meest geschikt voor hem zou zijn. F heeft meerdere beperkingen
(spierdystrofie, bijziendheid, blindheid aan één oog, spierhypotonie, een ontwikkelingsniveau van 6-12
maanden en geen expressief taalgebruik). De moeder pleitte voor toelating tot een reguliere school in
de omgeving, Whitmore High. Het Tribunaal in eerste aanleg oordeelde dat Whitmore High, de enige
reguliere middelbare school in het gebied van de school autoriteit, niet de juiste school voor F was. Dit
omdat hij daar als enige leerling met zulke complexe leerbehoeftes erg geïsoleerd zou raken. De
rechters wisten uit ervaringen in andere zaken dat een reguliere middelbare school buiten het gebied
van de schoolautoriteit meer geschikt zou zijn voor F. Daar waren ook andere leerlingen met zijn soort
beperkingen. Het bevoegd gezag was het hier niet mee eens en tekende beroep aan. De rechter van
de beroepsinstantie oordeelde dat het niet eerlijk was dat de rechter van het 'SEN-tribunaal' zijn eigen

142 Wel kunnen wij even notitie nemen van het feit dat het leren van inclusief pedagogische methoden en
vaardigheden een verplicht onderdeel is van het nationale curriculum, zie rapport van H. Hartholt en S. Banens.
143 Harrow Council v AM [2013] UKUT 157 (AAC) (27 March 2013).
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kennis gebruikte zonder de school recht op weerwoord te geven. Hij sprak zich ook uit over het
ontbreken van ‘statutory guidance’ (wettelijke begeleiding) als een school toch niet geschikt was:
25. Delen van de statutory guidance (DFES 0774/2001) worden uitgebreid geciteerd door de Court of Appeal (Hof
voor hoger beroep) in de zaak MH. In bijzonder, lid 24 zegt dat mainstream onderwijs niet geweigerd kan worden
op grond van het feit dat in de behoeftes van het kind niet voorzien kan worden binnen de mainstream sector.
Wat dit betreft, volgens lid 24, veronderstelt “de algemene verplichting (…) dat met de geschikte strategieën en
onderwijsondersteuning kinderen met speciale onderwijsbehoeften met succes kunnen worden opgenomen in
een mainstream school. De lokale schoolautoriteit zou in staat zijn om een mainstream mogelijkheid beschikbaar
te stellen voor allen behalve voor een kleine minderheid van de leerlingen. Lokale onderwijsautoriteiten hebben
de plicht om naar alle scholen onder hun gezag te kijken en waar mogelijk een geschikte mainstream voorziening
te bieden. Terwijl lid 24 toegeeft dat er gevallen zijn waar dit niet mogelijk is, geeft het geen antwoord op de
vraag over wat moet gebeuren als aan de behoeftes van het kind niet voldaan kan worden in een
mainstream school door een reden anders dan onverenigbaarheid met de wensen van de ouders of het
verstrekken van efficiënt onderwijs aan andere kinderen.144

De lagere rechtbank komt tot de conclusie dat de ogenschijnlijke spanning tussen het voorzien in
geschikt onderwijs met de verplichting om een mainstream school aan te wijzen in de SEN, zonder in
beschouwing te nemen of dit wel geschikt is voor het kind, vertaald moet worden in een verplichting
voor schoolautoriteiten om scholen inclusief te maken:
27. In my judgement, the apparent incompatibility between the provision of suitable education and the
requirement to name a mainstream school without express regard to the suitability of the school for the child can
only be reconciled on the basis that the local education authority is under an absolute obligation to make a
school suitable, if there is no suitable school already, whether inside or outside its area, where the child
can be found a place, subject only to the qualification in section 316(3)(b). It has to provide for the
identified needs. It cannot say that it will educate the child in a mainstream school without providing for
them. Nor can it rely on any independent resources issued in this respect. This combines the need to protect the
interests of the child with Parliament’s intention, in amending 1996 Act in 2001, to promote inclusion.145

In beroep heeft de rechter bepaald dat de lagere rechtbank moet oordelen over wat nodig zou zijn om
geschikt onderwijs te geven aan [F] en wat voor effect dit zou hebben op niet alleen de leerlingen in
de school, maar ook op de leerlingen van andere scholen met soortgelijke beperkingen die
overgeplaatst zouden moeten worden (‘imported’ volgens het vonnis) om een geschikte leeromgeving
voor [ F] te creëren!
Een recent rapport van de House of Commons en House of Lords Joint Committee on Human Rights
pleit dan ook voor een wetswijziging of nadere toelichting door de regering om de wettelijke
veronderstelling ten gunste van het reguliere onderwijs “werkbaar” te maken, maar dan wel in lijn met
artikel 24 IVPRH:

144 Nadruk in oordeel door auteurs
145 Nadruk in oordeel door auteurs
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"The frequency of such litigation about the presumption in favour of mainstream education suggests that the
current state of the law and guidance leaves considerable scope for uncertainty in practice about the
circumstances in which a child with SEN whose parents wish them to be educated in a mainstream school can be
denied such a place and educated instead in a special school. If scope for such uncertainty exists, the UK’s
obligation under Article 24 UNCRPD, to take steps to increase access to mainstream education for people with
disabilities, might require the Government to remove the uncertainty by clarifying the law and/or the relevant
guidance."146

Het mooie van deze discussie is dat ze in het publieke debat plaatsvindt. Ondanks het uitgesproken
voorbehoud van de regering, is het duidelijk dat ratificatie serieus genomen wordt en dat onzekerheid
in de praktijk om opheldering vraagt op een manier die strookt met de verplichtingen van artikel 24
IVPRH.

4.2.2 Ierland
Een soortgelijke bepaling, dat regulier onderwijs de regel is en speciaal onderwijs de uitzondering,
wordt ook ter discussie gesteld in jurisprudentie uit Ierland. Een tamelijk recente zaak laat de grenzen
van deze bepaling zien. In de zaak McD v. Minister van Education, Science & Ors147 worden de
kosten van een ‘thuisprogramma’ ter aanvulling op school verhaald op de Minister van onderwijs. Een
jongen met een autisme spectrum stoornis (ass) krijgt meerdere uren per week sociale
vaardigheidstraining in een thuisprogramma, dus buiten school. De schoolautoriteit heeft besloten dat
het niet langer de thuisuren wil vergoeden en wil de jongen volledig opnemen in het reguliere
onderwijs. De Education Act 2004 (Onderwijswet) heeft in sectie 2 bepaald dat kinderen met speciale
onderwijsbehoeften het recht op onderwijs in een inclusieve omgeving hebben, tenzij dit in strijd is met
het belang van het kind of het geven van effectief onderwijs aan andere kinderen. Onder artikel 42.4
van de Ierse Grondwet hebben kinderen het recht op gratis basisonderwijs. Het is dit laatste waar over
getwist wordt in McD, en met name over wat de inhoud van dit recht is.
Twee opvattingen over de inhoud van basisonderwijs worden ter discussie gesteld. De ene opvatting
vindt dat dit recht alleen gericht is op schoolse bezigheden. De andere opvatting is breder en vindt dat
basisonderwijs gericht moet zijn op de optimale persoonlijke ontwikkeling van een kind. De High
Court in McD vindt dat socialisatie en integratie in de samenleving belangrijke aspecten zijn van het
basisonderwijs. Daarom zijn deze aspecten onderdeel van de wettelijke plicht om te voorzien in het
recht op gratis basisonderwijs. De Minister vindt dat hij deze wettelijke plicht niet heeft geschonden
door de subsidie voor thuisonderwijs in te trekken, omdat het een Special Needs Education Organizer
(SENO) aangewezen had die zich bezighoudt met de speciale onderwijsbehoeften van het kind.
Verschillende verklaringen laten de High Court besluiten dat de ouders niet hebben gereageerd op
verschillende pogingen van de SENO om een afspraak te maken voor overleg over de
onderwijsbehoeften van het kind. Daarom hebben de ouders niet bewezen dat de Minister het recht
op gratis basisonderwijs heeft geschonden.
Verschillende deskundigen vinden dat thuisonderwijs een noodzakelijke aanvulling is op onderwijs op
een reguliere school om een kind met autisme sociale vaardigheden bij te brengen. Er zijn echter ook
deskundigen die het hiermee oneens zijn. Zij vinden dat sociale vaardigheden het best getraind

146 HL Paper 29, HC 452, House of Lords and House of Commons Joint Committee on Human Rights,
Legislative Scrutiny: Children and Families Bill; Energy Bill , Third Report of Session 2013–14 , 18 juni 2013, par.
53, p. 17.
147 High Court of Ireland, Mc D. [a minor] v. Minister for Education & Science & Ors [2008] IEHC 265, 29 juli
2008.

51

kunnen worden in een schoolomgeving. Vanwege de uiteenlopende verklaringen kan het Hof deze
verklaringen niet als doorslaggevend bewijs gebruiken. De High Court vindt dat er geen schending is
van de wettelijke plichten van de Minister om te voorzien in gratis basisonderwijs, inclusief de training
van sociale vaardigheden.

4.2.3 Verenigde Staten - the ‘least restrictive environment’
Alhoewel het onderwijs in de VS door iedere staat afzonderlijk geregeld wordt, voorziet nationale
wetgeving in financiering en onderwerpt de ontvangende staten aan nationale regels. Van toepassing
op het onderwijs van kinderen met een beperking is de Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA) 148 en artikel 504 van de Rehabilitation Act en de Disability Discrimination Act (DDA). De
beroemde zaak Brown v. Board of Education wordt tot nog toe niet toegepast op het recht op
onderwijs voor leerlingen met een beperking.
De IDEA bepaalt wie in aanmerking komt voor extra onderwijsondersteuning en hoe dat in zijn werk
gaat. De andere genoemde wetten zijn antidiscriminatiewetwetten. Beide wetten verbieden het maken
van onderscheid op grond van handicap en zijn onder andere van toepassing in het onderwijsveld, al
vanaf het kleuteronderwijs. De IDEA garandeert aan kinderen met een beperking een ‘free and public
education’, ook FAPE genoemd, oftewel gratis, openbare scholing. Nergens in de IDEA wordt de term
‘inclusief onderwijs’ gebruikt. De IDEA 2004 vereist wel dat scholen die federaal geld ontvangen (bijna
alle scholen) verantwoording af moeten leggen over hoe kinderen met een beperking vorderingen
maken in het ‘algemene curriculum’ (en niet in speciale omgevingen). Men spreekt hier ook van een
weerlegbare veronderstelling (‘rebuttable presumption’) dat een kind onderwijs volgt in een regulier
klaslokaal.
“To the maximum extent appropriate, children with disabilities, including children in public or private institutions or
other care facilities, are educated with children who are not disabled, and special classes, separate schooling, or
other removal of children with disabilities from the regular educational environment occurs only when the nature
or severity of the disability of a child is such that education in the regular classes with the use of supplementary
aids and services cannot be achieved satisfactorily 149.”

Verschillende bepalingen in de IDEA maken een verwijzing naar reguliere omgevingen 150. Toch kan
men er niet van uitgaan dat de LRE altijd regulier onderwijs betekent. Dit is bevestigd in meerdere
uitspraken door de federale Hoven van Beroep (Federal Courts of Appeal). Daarin zijn een paar testen
ontwikkeld die worden toegepast op vragen over de juiste leeromgeving voor een leerling met een
beperking. Belangrijk om te weten in dit verband is dat de IDEA een jaarlijks terugkerende vaststelling
van een individueel onderwijs plan (Individual Education Plan) verplicht stelt. In de IEP wordt ook de
gepaste leeromgeving bepaald.
In een zaak aangespannen door de ouders van een 9-jarige met een ernstige verstandelijke beperking
en epilepsieaanvallen ging de rechtsvraag niet om plaatsing in het reguliere onderwijs, maar om
contacten met niet-gehandicapte leeftijdsgenoten 151. Het Hof zette als standaard neer dat:

148 De integrale tekst is te vinden op de site Wrightslaw: http://www.wrightslaw.com/idea/law.htm.
149 IDEA, 20 U.S.C. Section 1412(a)(5)(A).
150 34 CFR Section 300.14(a)(i) en (ii), 300.553, o.a.
151 Roncker v. Walter, 700 F.2d 1058 (6th Cir. 1983), cert denied 464 US 864 (1983).
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"Als het speciaal onderwijs wordt vastgesteld als de betere leeromgeving, dan moet de rechter bepalen of de
ondersteuning die geboden is ook mogelijk is in een reguliere omgeving. Als dat het geval is, is plaatsing in het
speciaal onderwijs niet passend."

De volgende test is door het hof ontwikkeld en toegepast:


Heeft de leerling vorderingen kunnen maken in een geïntegreerde omgeving? Zo niet, was het
mogelijk geweest om de prestatie te vergroten door het bieden van andere diensten?



Vergelijk de voordelen van het regulier met het speciaal onderwijs. Speciaal is gepast als de
marginale voordelen van het ‘mainstreamen’ veel minder zijn dan de voordelen van een plaats in
een ‘speciale school’ omgeving.



Is de leerling storend in een niet-gesegregeerde omgeving?



Kosten mogen in acht genomen worden omdat onevenredige kosten andere leerlingen
benadelen. Een school district mag kosten niet gebruiken als excuus als het geen goed
assortiment van alternatieve plaatsingsmogelijkheden beschikbaar stelt aan gehandicapte
kinderen.

Verschillende gerechtshoven passen deze test toe in het bepalen of het reguliere onderwijs de juiste
plek is voor de desbetreffende leerling. Rekening wordt gehouden met de wensen van de ouders en
met de bepaling in de IEP. Zo is de plaatsing van een jongen met ASS in een speciale middelbare
school passend gevonden, ondanks de wens van de moeder voor een reguliere middelbare school, na
het wegen door de rechter van de voors en tegens van wat het beste zou zijn voor de leerling Michael
152
.
Een nieuwe toets wordt in de VS ook toegepast na een zaak over Daniel R., een kleuter met een
verstandelijke beperking en een spraakbeperking 153. Moeder zocht plaatsing voor de helft van de dag
in een reguliere pre-kindergarten en een halve dag in een klas voor speciaal onderwijs voor kleuters.
In november werd de IEP aangepast zodat Daniel alleen tijdens de lunch in aanraking zou komen met
niet-gehandicapte leeftijdsgenoten, de rest van de tijd zat hij in de speciale kleuterklas. De ouders
protesteerden. De rechter gaf de school gelijk, met gebruik van een nieuwe toets met een twee-traps
standaard vooraf:


Eerst de vraag of onderwijs in een reguliere klas, met gepaste ondersteuning, naar tevredenheid
gerealiseerd kan worden.



Als het antwoord op de eerste vraag nee is en de school wil het kind in het speciaal onderwijs
plaatsen of daar naartoe verwijderen, is de vraag of de school het kind tot het geschikte maximum
heeft ‘gemainstreamd’.

De factoren die in acht moeten worden genomen zijn:
1. Heeft het schooldistrict (bevoegd gezag) stappen genomen om het kind met een beperking in het
regulier onderwijs op te nemen?

152 DeVries v. Fairfax Co. School Bd., 882 F.2d 876 (4th Cir. 1989).
153 Daniel R.R. v. SBOE, 874 F.2d 1036 (5th Cir. 1989).
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2. Waren deze stappen doeltreffend of gewoon voor de show (‘token’)?
3. Zal het kind profijt uit het reguliere onderwijs kunnen halen?
4. Hoe zal de algehele ervaring van het kind in het regulier onderwijs zijn? De voordelen van het
regulier onderwijs moeten afgewogen worden tegen de voordelen van het speciaal onderwijs.
5. Welk effect heeft de aanwezigheid van het kind met een beperking op de reguliere leeromgeving?
In een zaak waarin deze test toegepast werd, ging het over Christy, een meisje met het syndroom van
Down. De vraag was of zij in het reguliere onderwijs mocht worden toegelaten 154. De ouders
weigerden toestemming te geven om hun dochter te laten testen en de school weigerde toegang tot
het reguliere onderwijs. Twee jaar later meldden de ouders haar opnieuw aan. Christy werd door een
rechterlijke uitspraak gedwongen getest en in haar IEP werd speciaal onderwijs vastgesteld. Haar
ouders waren het hier niet mee eens en gingen in beroep. De ouders kregen gelijk omdat de volle
omvang van mogelijke diensten/ondersteuning in een reguliere leeromgeving niet door het
schooldistrict onderzocht waren.
Een andere zaak waarin deze test toegepast werd155 heeft in eerste aanleg de krachtige uitspraak
“Inclusion is a right, not a privilege for a select few” uitgelokt 156. Oberti gaat over de 8-jarige jongen
Rafael met het syndroom van Down. Na een jaar scholing voor halve dagen in een reguliere klas en
halve dagen in het speciaal onderwijs, wilde de school hem verwijderen uit het regulier onderwijs. Hij
had gedragsproblemen en sloeg onder andere de leerkracht en assistente. Ouders stemden in op
voorwaarde dat de school zou werken aan terugplaatsing in het reguliere onderwijs. Na een half jaar
had de school nog geen stappen genomen en was Rafael erg geïsoleerd geraakt van zijn nietgehandicapte leeftijdsgenoten. De school vond dat hij nog niet klaar was voor terugplaatsing. De
rechter was het hier niet mee eens. De school kon niets op papier laten zien over vermeende
observaties en had ook geen curriculum opgesteld dat gericht was op terugplaatsing.

4.2.4 Canada – ‘best Interests of the Child’
In Canada heeft een zaak veel invloed gehad op de definitie van inclusief onderwijs en de interpretatie
van hoe het in de praktijk vorm dient te krijgen. De zaak Eaton vs. Brant County Board of
Education (1997) was oorspronkelijk voorgelegd aan de rechtbank van Ontario, maar ging in beroep
tot aan de Hoge Raad van Canada op grond van discriminatie en schending van het recht op gelijke
behandeling van de Canadian Charter of Rights and Freedoms (een onderdeel van de nationale
grondwet).
Emily Eaton was een kind met onder andere bewegingsbeperkingen die drie jaar lang met
ondersteuning naar haar buurtschool ging om volledige inclusie mogelijk te maken. De school
autoriteit vond na drie jaar dat het te zwaar was om door te gaan en oordeelde in de verklaring van de
commissie die hiervoor bestemd is, het ‘Identification, Placement & Review Commitee (IPRC), dat het
beter zou zijn voor Emily om deel te nemen in een klas voor speciaal onderwijs. Haar ouders gingen in
beroep bij het Special Education Tribunal (SET, een speciaal tribunaal bevoegd om opnieuw
inhoudelijk te beoordelen of de school en het IPRC het juiste besluit genomen hadden). Het Tribunaal

154 Greer v. Rose City School District, 950 F.2d 688 (11th Cir. 1991).
155 Oberti v. Board of Ed of Borough of Clementon Sch. Dist., 995 F. 2d 1204 (3rd Cir. 1993).
156 789 F. Supp. 1322 (DNJ, 1992). Wellicht is deze zaak de trigger geweest voor een class-action procedure
die een jaar later is aangespannen door het Public Interest Law Project of Philadelphia.
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was het eens met het IPRC. De Ontario Divisional Court verklaarde het beroep van de ouders niet
ontvankelijk. Daarna volgde beroep bij het Ontario Court of Appeal waar het besluit om Emily in een
aparte speciale klas te plaatsen vernietigd werd op grond van ongeoorloofde discriminatie volgens de
Mensen Rechten Charter van Canada. De schoolautoriteit ging in beroep bij de Supreme Court. Deze
instantie seponeerde het oordeel van het Court of Appeal en bekrachtigde het besluit van het IPRC
om Emily op te nemen in het speciaal onderwijs (en dus buiten te sluiten van het reguliere onderwijs).
In het uitspreken van haar oordeel, overwoog de Supreme Court het volgende over de beste
onderwijsplaatsing van een kind met een beperking:
"Het Tribunaal onderzocht welke plaatsing het beste was, woog de verschillende onderwijsbelangen van het kind
tegen elkaar af, met inachtneming van haar speciale behoeften. Het kwam tot de conclusie dat ze het best in een
speciale klas kon worden geplaatst. Ook werd de noodzaak genoemd van aanhoudende evaluatie van haar ‘best
interests’ zodat veranderingen in haar behoeftes ook weerspiegeld zouden zijn in haar plaatsing. Een besluit
genomen na een dergelijke benadering kan niet als een last of nadeel voor het kind worden beschouwd. Voor
een kind dat jong is of niet in staat is om zijn noden en wensen te communiceren, worden zijn rechten op gelijke
behandeling door zijn ouders voor hem of haar uitgeoefend. Volwassenen (ouders en/of anderen) krijgen om
deze reden gezag over het kind. Het besluitvormende orgaan moet daarom waarborgen dat zijn vaststelling van
de juiste aanpassing (accommodation) voor een ‘exceptional’ kind vanuit een subjectief, kindgecentreerd
perspectief moet worden gemaakt en niet vanuit het perspectief van de volwassene waarmee het kind in
aanraking komt. Om dit doel te verwezenlijken, moet een vorm van aanpassing worden gekozen die in de ‘best
interests’ van het kind is. Waar dit niet mogelijk is, dat wil zeggen waar aspecten van de geïntegreerde
leeromgeving die niet aangepast kunnen worden het moeilijk maken om aan de speciale onderwijsbehoeften te
voldoen, volgt vanuit het beginsel van aanpassing, plaatsing in het speciaal onderwijs"(oordeel p. 244-245).

De voorkeur die ouders lijken te hebben onder de Education Act, wordt door de Supreme Court niet
als een weerlegbare veronderstelling behandeld. Het Court of Appeals had de bepaling van de
Onderwijs Act wel zo geïnterpreteerd, zodat het niet respecteren van de keuze van de ouders een
schending van de gelijkheidbeginsel was van de Canadese Grondwet (Charter).
De Supreme Court overwoog het volgende:
"(..) toepassing van een test gericht op het bepalen van wat in de ‘best interest’ van het kind is, is ermee gediend
als het niet beladen is met een veronderstelling. Het gebruik van een veronderstelling maakt de procedures
technischer en vijandiger. Bovendien is er altijd een risico dat in sommige omstandigheden de beslissing
genomen wordt als een automatisme zonder echt te kijken naar wat in de ‘best interest’ van het kind is. Ik
betwijfel de mening dat een veronderstelling van wat in de best interest van het kind is constitutioneel verplicht is
als het mogelijk is voor de ouders het opzij te zetten als zij zo beslissen (door te kiezen voor het speciaal
onderwijs)."

Dit oordeel werd met grote instemming ontvangen door onderwijzers in het speciaal onderwijs.
Volgens het commentaar zegt dit niet alleen veel over wie het laatste woord heeft over de toegang tot
het onderwijs, maar ook over de verplichting van scholen om te bewijzen dat alle alternatieven voor
een speciale plaatsing uitgeput zijn, en dat er op toegezien moet worden dat de besluitnemers
werkelijk een poging hebben gedaan om hun wensen tegen de ‘best interests’ van het kind af te
wegen. Onderzoek naar hoe vaak deze zaak aangehaald is sinds 1997 laat zien dat er 7 andere
zaken over plaatsing gaan, met verwijzing naar Eaton 157. De zaken die naar voren komen zijn

157 Onderzoek in Can LII, met alle provincies, rechtbanken en tribunalen inbegrepen. De Eaton zaak is veel
vaker aangehaald voor zijn uitspraken over de interpretatie van ‘disability-discrimination’, een punt dat in deze
rapportage later wordt behandeld.
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allemaal door de ouders verloren, dat wil zeggen dat het oordeel van het IRPC bekrachtigd werd, altijd
na een integrale toetsing door het Special Education Tribunal (de wettelijk bepaalde
beroepmogelijkheid voor omstreden besluiten door het IPRC).
Twee recente zaken komen uit de Provincie Ontario. In een zaak158 moest worden besloten of een
jongen van middelbare school leeftijd met een ‘global development delay’ wel de kwalificatie
‘exceptional’ moest krijgen en aangemerkt kon worden voor het speciaal onderwijs. De jongen had
jaren op een reguliere school met ‘resource support’ gezeten. Bij een jaarlijks wettelijk verplichte
herziening van zijn status, heeft het IPRC op verzoek van de ouders ingestemd om de kwalificatie weg
te laten en om de jongen op proef naar een gewone buurtschool te laten gaan. Dit liep na een aantal
maanden uit in een ‘exclusion’ (uitsluiting) van school waarna de jongen thuisbleef. De Ontario
Division Court gaf het Special Education Tribunal gelijk in zijn oordeel dat de testen waarop de
schoolautoriteit zijn oordeel baseerde erg oud waren (10 jaar) en dat de schoolautoriteit in redelijkheid
niet had kunnen bepalen wat het meest in het belang van de leerling was zonder beter zicht te hebben
op wat hij kon. De ouders hadden nieuwe testen tegengehouden uit angst voor de negatieve werking
van een label van verstandelijke beperking.
Ook in het geval van een jongen met het syndroom van Down, die lang in het reguliere onderwijs had
gezeten, waar de moeder het niet eens was met het oordeel van de schoolautoriteit dat het speciale
middelbare onderwijs beter zou zijn voor hem om zelfstandigheid te leren, was het Ontario Divisional
Court het eens met het Tribunal 159. De rechter citeerde de Eaton zaak waarin ‘het tribunaal' al aan
het begin de opmerking maakte dat het de mate van de speciale behoeftes is die een overweging voor
plaatsing in het speciaal onderwijs triggert en niet het feit dat zijn behoeften anders zijn dan het
mainstreamonderwijs. In het geval van de 14-jarige Nafiz kwam het Special Education Tribunal tot de
conclusie dat na verloop van tijd de kloof steeds maar groter werd tussen Nafiz en zijn
leeftijdsgenoten en dat de constante aanwezigheid van zijn moeder of andere assistente naast hem
het voor hem onmogelijk maakte om zelfstandig te worden. Daarom was plaatsing in het speciaal
onderwijs belangrijk. De rechter in beroep vond deze conclusie van het Tribunal redelijk.
Interessant is dat een recente studie naar hoe inclusief onderwijs beter in te voeren is op het niveau
van het schooldistrict, in opdracht van de Toronto District School Board werd uitgevoerd 160. Dit met
verwijzingen naar internationale instrumenten zoals de Salamanca Statement en artikel 24 IVPRH om
een theoretische kader te scheppen en verder met onderzoek naar knelpunten en succesfactoren
binnen verschillende Canadese schooldistricten. Dus, terwijl het recht op toegang tot het reguliere
onderwijs in Canada verre van absoluut is voor kinderen met een beperking en er niet erg veel
rechtszaken op dit punt in het onderzoek naar voren komen, lijkt er wel een beweging te zijn in de
praktijk, buiten de rechtszaal, die zich bewust is van internationale standaarden!

158 Halton District School Board, File nr. 2010-02(b).
159 Nasim Ismail v. Toronto District School Board, Can LII 20687, June 19, 2006.
160 A Case for Inclusive Education, Toronto District School Board, August 2013, prepared by Gillian Parekah,
Research Coördinator for Toronto District School Board/PhD Candidate, Critical Disability Studies at York
University http://inclusiveeducation.ca/2014/02/18/a-case-for-inclusive-education-a-tdsb-report/.
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Conclusie
Als je deze buitenlandse oordelen vergelijkt met de Nederlandse zaken valt een aantal verschillen op
die de toegang tot het reguliere onderwijs groter maakt:


De wetgeving waarop het recht op onderwijs getoetst wordt, is explicieter in het erkennen van een
recht op toegang tot het reguliere onderwijs.



Door buitenlandse rechters wordt inhoudelijk getoetst; in eerste instantie door bestuursrechters
gespecialiseerd in het onderwijs, die integraal (of de novo) kunnen toetsen of het besluit van de
schoolautoriteit voldoet aan de belangen van het kind. In de Nederlandse zaken wordt er meestal
‘marginaal getoetst’ of verplichte procedures rondom ‘toelating en verwijdering’ waren gevolgd
door de school en wordt zelden getoetst op de inhoud van de beslissing en of het wel of niet goed
voor het kind is en of een dergelijke beslissing voldoet aan zijn/haar recht om effectief onderwijs te
ontvangen gericht op volledige ontplooiing. In feite is school zowel belanghebbende als
deskundige (partij en getuige). Dat er meer door de bestuursrechter getoetst wordt en dus enkel
‘marginaal’ getoetst, neemt toe als scholen hun bestuurstaken uitbesteden aan professionele
bestuurders.



In de buitenlandse zaken wordt er veel gekeken naar het oordeel van deskundigen, zowel die van
school als onafhankelijke. In de Nederlandse zaken zie je veel minder oordelen van deskundigen.
Het lijkt of er niet vaak een beroep gedaan wordt op de mening van onafhankelijke deskundigen of
observaties en zeker niet op zaken zoals het recht op participatie, behoefte aan contact met
leeftijdgenoten en het ontwikkelingsperspectief van het kind.



Het recht op toegang wordt in het buitenland vaker behandeld als een ‘weerlegbare
veronderstelling’ dat veel eerder uitgaat van de belangen en ontwikkeling van het kind. In de
ontwikkelde toetsen wordt de last voor andere kinderen gezien als de laatste factor die in
beschouwing genomen wordt. Toegang tot het reguliere onderwijs wordt in Nederland sterker
gezien als een kwestie van keuzevrijheid van de ouders wat afgewogen moet worden tegen de
last voor de school. De last voor anderen speelt een grote rol, ook in discriminatie zaken besloten
door het College voor de Rechten van de Mens.



Behalve in de VS (waar het IVRPH niet geratificeerd is), wordt in de landen van de tot nu toe
bestudeerde recente zaken of in het beleid van de schoolautoriteiten verwezen naar het IVRPH.

Nergens in de jurisprudentie is er sprake van een ‘no-rejection’ clausule zoals aangehaald door de UN
High Commissioner for Human Rights. Overal ter wereld lijkt het mogelijk om deelname van een kind
met een beperking te kunnen laten afhangen van één of andere voorwaarde, of dat nu in de eerste
plaats het belang van het kind is, of de zwaarte van de last voor een school. Dus veel jurisprudentie
draait om het begrip ‘discriminatie’, in het Nederlands ongeoorloofd ‘onderscheid’ bij het toelaten of
ondersteunen van een leerling met een beperking.
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4.3 Het recht op non-discriminatie en ’redelijke aanpassing’
4.3.1 Algemeen
Het IVPRH stelt non-discriminatie als een algemeen beginsel en een belangrijke hoeksteen van het
Verdrag om participatie van mensen met een beperking te faciliteren en te garanderen. Artikel 5(2)
verbiedt alle discriminatie op grond van handicap 161. Verder wordt ‘discriminatie op grond van
handicap’ gedefinieerd in artikel 2. Uitdrukkelijk wordt genoemd dat het uitblijven of weigeren van een
‘redelijke aanpassing’ een vorm van ongeoorloofde discriminatie is 162.
Het bieden van bescherming tegen discriminatie op grond van handicap wordt gezien als een
verplichting die direct geëffectueerd dient te worden omdat het een civiel of politieke recht is. Alleen
op economische, sociale en culturele rechten is de verplichting van ‘progressieve realisatie' van
toepassing’ 163. Alle Europese landen zijn vanwege de Europese Kader Richtlijn Arbeid verplicht om
antidiscriminatiewetgeving opgenomen te hebben voor deelname van mensen met een beperking in
het hoger en volwassenenonderwijs 164. Deze richtlijn is gericht op het bevorderen van gelijke kansen
van mensen op de arbeidsmarkt. De Nederlandse Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap
en chronische ziekte (WGBh-cz) is een directe uitvoering van de verplichting neergelegd in de
Kader Richtlijn Arbeid. Gelukkig is de reikwijdte van de WGBH-cz en bijhorende ‘redelijke aanpassing’
verplichting165 ook sinds een aantal jaren vergroot en strekt deze zich nu uit tot het primair en
secundair onderwijs. Buiten Europa is antidiscriminatiewetgeving vaak ook van kracht en in
verschillende landen wordt een discriminatieverbod ook toegepast op het terrein van het vormend
onderwijs. Dat hebben we al gezien in bijvoorbeeld Canada en de V.S 166.
Wij hebben gezien dat in Nederland onderscheid op grond van handicap verboden is bij zowel
kwesties rondom toegang tot het reguliere onderwijs als bij het maken van doeltreffende
aanpassingen. Bij toegangsgeschillen wordt echter eerst een geschiktheidseis gesteld. Dit doet het
161 ‘De Staten die Partij zijn, verbieden alle discriminatie op grond van handicap en garanderen personen met
een handicap op voet van gelijkheid effectieve wettelijke bescherming tegen discriminatie op welke grond dan
ook.’
162 “discriminatie op grond van handicap’’: elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond van een
handicap dat of die ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van
gelijkheid met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale,
culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of onmogelijk gemaakt wordt. Het omvat alle
vormen van discriminatie, met inbegrip van de weigering
163 Artikel 4(2) luidt ‘Wat betreft economische, sociale en culturele rechten, verplicht elke Staat die Partij is zich
maatregelen te nemen met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking staande hulpbronnen en, waar
nodig, in het kader van internationale samenwerking, teneinde steeds nader tot een algehele verwezenlijking van
de in dit Verdrag erkende rechten te komen, onverminderd de in dit Verdrag vervatte verplichtingen die volgens
het internationale recht onverwijld van toepassing zijn.
164 Framework Employment Directive, Directive 2000/78/EC establishing a general framework for equal
treatment in employment and occupation.
165 In de Nederlandse wetgeving wordt over een ‘doeltreffende aanpassing’ gesproken in plaats van een
‘redelijke aanpassing’, maar de strekking is gelijk.
166 IDEA is zelfs van toepassing op onderwijs vanaf de voorschoolse opvang, dus vanaf drie jaar.
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bewerkstelligen van inclusie per definitie teniet. Dit is een ernstig knelpunt voor effectieve
bescherming tegen discriminatie voor kinderen die met een beperking binnen een reguliere school
willen kunnen komen of blijven. Opvallend is dat het Nederlandse College voor de Rechten van de
Mens de geschiktheidseis overgenomen heeft uit zaken gerelateerd aan onderwijs ter voorbereiding
op de arbeidsmarkt en deze bij zaken met betrekking tot het primair onderwijs onverkort heeft
doorgevoerd 167. In stelsels waar een recht op inclusief onderwijs erkend wordt of waar er een
uitgangspunt is van deelname aan het regulier onderwijs, zijn discriminatiekwesties gericht op de aard
en het effect van aanpassingen en niet op of aanpassingen gemaakt kunnen worden om de
exameneinddoelen van het reguliere onderwijs haalbaar te maken. Nader onderzoek is nodig om te
zien of en hoe geschiktheid bepalend is voor discriminatieclaims bij toegangskwesties in andere
onderwijssystemen. Deze sectie gaat nu in op een paar punten die te maken hebben met
discriminatie.
4.3.1.1 Canada - het speciaal onderwijs als aanpassing om toegang tot onderwijs effectief te maken
Een recente zaak uit Canada, een discriminatiezaak over een jongen met (ernstige) dyslexie, heeft
veel bijval gekregen 168. Moore draaide om de ‘comparator’, oftewel: met wie Moore vergeleken moest
worden om discriminatie vast te stellen. Door bezuinigingen op het niveau van de provincie British
Columbia kwam een schoolautoriteit in financiële nood en besloot een gespecialiseerd speciaal
onderwijscentrum te sluiten. De ouders van Jeffrey Moore waren toen hij in zijn derde leerjaar zat
geadviseerd door zijn basisschool dat Jeffrey niet de soort ondersteuning kon krijgen die hij nodig had
om te kunnen blijven op de reguliere school waar hij vanaf de kleuterschool had gezeten. Doordat het
gespecialiseerde centrum voor dyslexie zou sluiten werd zijn ouders aanbevolen om Jeffrey naar een
particuliere school te sturen die wel de geschikte ondersteuning zou kunnen bieden aan Jeffrey. De
particuliere school had een wachtlijst van een jaar en moest door de ouders betaald worden. Jeffrey
heeft zijn onderwijs op den duur kunnen voortzetten op die particuliere school en later op een vervolg
(particuliere) school. Later eiste zijn vader in een zaak tegen zowel de schoolautoriteit als de provincie
van British Columbia compensatie voor de kosten van zijn scholing. Dit op grond van het feit dat hij
gediscrimineerd werd door een late onderkenning van zijn leerachterstand en door de afwezigheid van
de juiste ondersteuning door het sluiten van het gespecialiseerde centrum. De zaak is uiteindelijk
beslecht door de Canadese Supreme Court (Hoge Raad), waarin zij een oordeel van het Court of
Appeal (Hof van beroep) van British Columbia ten gunste van de schoolautoriteit vernietigde. Het Hof
van beroep van de provincie had geoordeeld dat Jeffrey een recht had op toegang tot het speciaal
onderwijs, net als andere kinderen met een beperking, en was daarmee gelijk behandeld door het
besluit om de Diagnostic Center te sluiten. De Canadese Hoge Raad zag dit anders.
Er waren twee vragen die volgens de Supreme Court moesten worden beantwoord:
1. was het uitblijven van de nodige ondersteuning discriminatie onder de gelijke behandeling
garantie van de Human Rights Code van British Columbia?
2. was Jeffrey daardoor een ‘betekenisvolle toegang’ (“meaningful access”) tot het onderwijs
ontzegd?

167 Memorie van toelichting zegt dat het de bedoeling is om de geschiktheidseis ‘analoog’ toe te passen op
onderwijskwesties. Het College voor de Rechten van de Mens lijkt het moeilijk om hiervan af te wijken bij het
vormend onderwijs.
168 Moore v. British Columbia (Education), 2012 SSC 61, [2012] 3 SCR 360, Canadian Supreme Court, on
Appeal from the Court of Appeal for British Columbia.
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Om deze vragen te beantwoorden constateerde de Hoge Raad dat het doel van de School Act in
British Columbia is dat “alle leerlingen… hun individuele potentie ontwikkelen … en de kennis en
vaardigheden vergaren die nodig zijn om te kunnen bijdragen aan een gezonde, democratische en
pluralistische samenleving en een welvarende en duurzame economie.” Om dit doel waar te maken is
adequaat speciaal onderwijs geen ‘overbodige luxe,’ oordeelde de Hoge Raad. Section 8 van de
Human Rights Code garandeert gelijke toegang tot de diensten die algemeen beschikbaar zijn 169.
Dit geldt ook voor het onderwijs. Maar de vraag was of het in dit geval niet ging om het onderwijs in
het algemeen, maar om toegang tot het speciaal onderwijs. De Hoge Raad overwoog dat ‘om te
zeggen dat de dienst die betwist wordt het speciaal onderwijs is, loop je het risico ten onder te gaan in
een “separate but equal approach” welke indrukwekkend is afgeschaft in Brown v. Board of
Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).’ (par. 30.) Als je Jeffrey alleen kan vergelijken met
andere kinderen met een speciaal onderwijs behoefte:
"Full consideration cannot be given to whether he had meaningful access to the education to which all students in
British Columbia are entitled. This risks perpetuating the very disadvantage and exclusion the Code is intended
to remedy" (par. 31.)

Het Special Education Tribunal in eerste aanleg had wel geconcludeerd dat Jeffrey werd
gediscrimineerd. De rechters van het Hof van beroep vonden de vergelijking met andere leerlingen in
het algemeen onderwijs onjuist en waren het oneens met het Special Education Tribunal. Als je de
vergelijking met de algemene bevolking van kinderen trekt, oordeelden de meerderheid van de
rechters in beroep, dan moet onderzoek volgen naar de deugdzaamheid van het algemene
onderwijsbeleid. (Precies wat in Colombia gebeurde!) Dit vonden de rechters ver buiten de strekking
van een klacht over mensenrechten liggen (par. 24.). De Hoge Raad oordeelde daarentegen dat voor
leerlingen zoals Jeffrey, het speciaal onderwijs niet de ‘service’ is waar alle kinderen recht op hebben,
maar eerder het middel om een ‘betekenisvolle toegang’ (meaningful access) te krijgen tot de
algemene onderwijsdiensten die beschikbaar zijn voor alle leerlingen van de provincie.
"It is accepted that students with disabilities require accommodation of their differences in order to benefit from
educational services. Jeffrey is seeking accommodation, in the form of special education through intensive
remediation, to enable him equal access to the “mainstream” benefit of education for all. (….) In Jeffrey’s case,
the specific accommodation sought is (…) not an extra “ancillary” service, but rather the manner by which
meaningful access to the provided benefit can be achieved. Without such special education, the disabled simply
cannot receive equal benefit from the underlying service of public education." 170

De Hoge Raad beaamde dat het wel mogelijk is om onderscheid op grond van handicap te
rechtvaardigen, maar dat de schoolautoriteit in Moore daar niet in slaagde. Onder de Canadese
jurisprudentie is vastgesteld dat bewezen moet worden dat alternatieven waren onderzocht. Het
school district had besloten het Diagnostic Center te sluiten zonder te inventariseren hoe het
vervangende voorzieningen zou treffen voor leerlingen als Jeffrey. Geen van de leerlingen of hun
ouders waren geconsulteerd. Niemand kon zelfs zeggen hoeveel leerlingen precies door de sluiting
benadeeld zouden worden. Uiteindelijk, concludeerde de Hoge Raad, was het besluit puur financieel.
Dat kan legitiem zijn, maar in dit geval niet. Met het argument dat er gewoon onvoldoende middelen

169 Section 8(1) A person must not, without a bona fide and justifiable justification, (a) deny to a person or class
of persons any accommodation, service or facility customarily available to the public (…).
170 par. 28, citerend naar de oordeel van Rechter Rowles van het Hof van beroep, die het oneens was met zijn
collega’s in de meerderheid.
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beschikbaar waren om het centrum te blijven financieren, maakte de Hoge Raad korte metten omdat
geen financiële alternatieven waren onderzocht voor het ondersteunen van kinderen met beperkingen,
en andere programma’s, zoals ‘Outdoor School’ ( een buitenschoollocatie voor het leren over de
gemeenschap en het milieu) onaangetast bleven door de bezuiniging. De provincie zelf bleef buiten
schot omdat zij niet betrokken was bij de besluitvorming rondom het omgaan met de beperkte
middelen.
Terwijl deze zaak niet specifiek over toegang tot inclusief onderwijs gaat, is het wel zeer
vooruitstrevend door de manier waarop het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking wordt
benaderd. Middelen voor speciaal onderwijs moeten beschikbaar worden gemaakt om het recht op
goed onderwijs, waar iedereen recht op heeft, te waarborgen. Het gaat hier dus niet om geschiktheid
voor het reguliere onderwijs, maar om de vraag of het uitblijven van de accommodatie (aanpassing)
waarvan iedereen vindt dat ze nodig is (omdat ze zou bijdragen aan de ontwikkeling van het kind) de
toegang tot het onderwijs in het algemeen aantast. In Moore werd deze vraag binnen duidelijke kaders
getoetst. Deze vraag gaat over het recht op onderwijs en niet alleen over het recht op nondiscriminatie bij het toewijzen van ondersteuning.
4.3.1.2 België – een aanpassing is niet onredelijk omdat anderen er ook om kunnen vragen
Ondanks het sterk gesegregeerde karakter van het Belgisch onderwijs, is er wel een recente zaak
over discriminatie op grond van handicap in het onderwijs 171. Deze zaak werd ingesteld door de
ouders van drie dove leerlingen onder een antidiscriminatie bepaling van het decreet van 10 juli 2008,
‘houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid172’. De
leerlingen kregen ondersteuning van een doventolk voor maar 7 van de 30 lesuren per week. De
ouders eisten meer uren als een redelijke aanpassing in een procedure die vastliep omdat er geen
procedurele mogelijkheid was om het aantal uren te verhogen of anders te herzien. Hun verzoek was
door de Minister van Onderwijs geweigerd. Het Hof van beroep stelde de ouders in het gelijk, met het
oordeel dat zowel de weigering om de aanpassing te maken discriminerend was als het tekortschieten
van de aanvraagprocedure. De overheid betwiste de redelijkheid van de aanpassing, gedeeltelijk op
de grond dat anderen er dan ook om zouden vragen. Dit vond het Hof onacceptabel. Mensen met
eenzelfde beperking hebben het recht om gelijk behandeld te worden en zolang er genoeg
gebarentolken beschikbaar zijn, is het ook redelijk om ze in te zetten om de leerlingen te
ondersteunen in het reguliere onderwijs 173. (Dat het om het reguliere onderwijs ging was niet
onderdeel van de zaak, wel in de pleidooi van de ouders trouwens.) De overheid vorderde geen
bewijs dat het moeilijk zou zijn om genoeg tolken te vinden. Onderzoek naar vervolgzaken in België
heeft geen verdere resultaten naar voren gebracht.
Het is te verwachten dat landen in de EU en elders soortgelijke vormen van non-discriminatie
wetgeving hebben en dus ook ‘redelijke aanpassingen’ in het onderwijs verplichten. Wij hebben in het
kader van dit onderzoek niet verder onderzocht hoe antidiscriminatie maatregelen in andere landen

171 Hof van Beroep te Gent, 2009/AR/2440, 7 september 2011,
http://ph.belgium.be/resource/static/files/arrest_hb_gent_2011_09_07_anon.pdf (bezocht op 12 december 2014).
172 http://www.codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1017082.html, ter uitvoering van o.a. de
Europese Arbeid Richtlijn. Artikel 15 benoemt het uitblijven van een redelijke aanpassing als grond van
discriminatie op grond van handicap.
173 Hierbij verwees het Hof als voorbeeld naar de situatie in Nederland, omdat doven daar recht hebben op
100% vertolking.
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werken. Dit zou interessant zijn in het licht van de werking van de geschiktheidseis in de Nederlandse
non-discriminatie jurisprudentie.
4.3.1.3 Progressieve realisatie
Onderscheid ‘redelijke aanpassingen’ van ‘ondersteuningsmaatregelen’
Het IVRPH voorziet in een verplichting om aanpassingen te maken die iets anders zijn dan de
redelijke aanpassingen verplicht vanuit non-discriminatie. Het IVRPH verplicht in Artikel 24(2) dat
reguliere scholen meer toegankelijk worden door proactief aanpassingen te maken. Daarnaast
voorziet het IVRPH in een aantal ondersteuningsmaatregelen zodat kinderen met een handicap
kunnen deelnemen aan het algemeen onderwijssysteem. Volgens de Beco:
"Deze ondersteuningsmaatregelen gaan verder en vervolledigen de redelijke aanpassingen. Ze brengen een
mensenrechtendimensie in het recht op onderwijs voor personen met een handicap en leggen de nadruk niet op
de beperkingen van die personen, maar op de drempels voor het inclusief onderwijs. De lezing van artikel 24 van
het VRPH, in combinatie met artikel 13, (2) ESC-Verdrag10, betekent dat de ondersteuningsmaatregelen
kosteloos moeten zijn voor kinderen met een handicap 174."

Deze ondersteuningsmaatregelen zijn wel onderhevig aan de verplichting tot ‘progressieve realisatie’
en zouden hun juridische verankering moeten vinden in de nationale onderwijswetgeving (en niet in de
antidiscriminatie wetgeving). Dit brengt ons weer terug tot de wettelijke verankering en bescherming
van het recht op onderwijs zelf.
Zuid Afrika – financiële besluiten mogen niet het zwaarst wegen voor mensen met de zwaarste
beperkingen.
In een zaak tegen de regionale overheid van South Western Cape van Zuid Afrika, heeft de rechter
expliciet verwezen naar verschillende internationale verdragen. De rechter concludeerde dat alle
mensen met een verstandelijke beperking ook recht op toegang tot onderwijs hebben en dat de
middelen voor onderwijs eerlijk verdeeld moeten worden om dit mogelijk te maken 175. Een nietgouvernementele organisatie pleitte al jaren voor een vorm van onderwijs voor alle kinderen in de
Western Cape, ook voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. De overheid deed een
beroep op de overgang van apartheid naar een democratische samenleving als rechtvaardiging voor
het trage tempo van beschikbaar maken van meer onderwijsvoorzieningen en ook voor het verschil in
uitgaven voor dagbesteding tegenover onderwijs; zij hadden het druk genoeg met het opbouwen van
een onderwijssysteem voor kinderen zonder een beperking. De rechter verwees naar de Grondwet
om vast te stellen dat ieder kind een recht op onderwijs heeft en dat de overheid verplicht is om
rationeel te handelen bij het maken van onderscheiden bij het financieren van onderwijs in
categorieën van kinderen. Met verwijzing naar de IVPRH en Kinderrechtenverdrag, maar ook de Ierse
O’Donoghue zaak vond de rechter dat de overheid de plicht heeft om voorzieningen te treffen voor
alle kinderen.

174 G. de Beco, 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, TJK 2013/2,
p. 90-104 at p. 97-98.
175 Western Cape Forum for Intellectual Disability v the Government of South Africa & Another, (2011 (5) SA 87
(WCC)) [2010] ZAWCHC 544; 18678/2007 (11 november 2010).

62

Australië – algemene verplichting op dienstverleners om redelijke aanpassingen te maken
In Australië is de Disabilty Discrimination Act 1992 (DDA) van toepassing 176. Een onderdeel van de
DDA geeft de desbetreffende Minister de bevoegdheid om algemene regels te formuleren om
onderscheid op grond van handicap binnen zijn werkveld te verbieden. Op het gebied van onderwijs is
dit op federaal niveau in augustus 2005 gebeurd met het in werking treden van de Disability Standards
for Education 2005 177. Deze standaarden verplichten onderwijsinstellingen om redelijke aanpassingen te
maken voor alle leerlingen waar nodig, op alle niveaus van onderwijs, van kleuter- tot hoger onderwijs.
Dit wordt beschreven als een algemene verplichting om een redelijke aanpassing te maken 178. ‘Erbij
horen’ wordt op grond van de ‘Participation Standards’ gedefinieerd als “redelijke stappen om te
waarborgen dat de student in staat is om te participeren in de studievakken en te voorzien in
programma’s”. Na vijf jaar heeft de Staat een onderzoek ingesteld om te beoordelen of de
standaarden effectief zijn geweest voor het verhelderen van de rechten van leerlingen en de plichten
van scholen, voor het verminderen van ongeoorloofd onderscheid in het onderwijs, het verhogen van
de herkenning en acceptatie binnen de samenleving dat mensen met een beperking dezelfde
fundamentele rechten hebben als iedereen en dat de standaarden ook toepasbaar zijn binnen het
huidige onderwijs en het trainingssysteem 179. De overheid hield openbare consultaties en ontving
meer dan 200 meldingen over de effectiviteit van de standaarden in de praktijk. De resultaten zijn
teleurstellend, met veel kritiek van vele partijen over de obstakels bij ‘access and participation’
(toegangen participatie) (par. 3.3., p. 41-43), ‘discrimination and inclusion’ (discriminatie en inclusie)
(par. 3.4, p. 43-44) en misschien wel het meest schrijnend, over de obstakels bij ‘complaints and
accountability’ (klachten en verantwoordelijkheid) (par. 3.5, p. 44-45).
Duidelijk werd dat er geen systematisch toezicht gehouden werd op het naleven van de standaarden
binnen de onderwijssector. Door gebrek aan een ‘handhavingsmechanisme’ valt de last van
handhaving op de individuele klager. Dat werkt niet effectief. Onderzoek naar de jurisprudentie
rondom inclusief onderwijs en toegang tot het reguliere onderwijs leverde geen positieve uitspraken
op, maar wel een referentie naar de mogelijke positieve werking van deze standaarden voor
participatie in het onderwijs, zoals Dickson in een artikel beschreef. Daarvan is in de praktijk weinig
gebleken. Positief is wel dat er een openbare discussie gevoerd wordt over deze onderwerpen.
Conclusie

Onderzoek naar nationale jurisprudentie over discriminatie in het onderwijs is verre van uitputtend
geweest. Het is duidelijk dat er veel individuele zaken zijn, vaak aanhangig gemaakt bij een

176 Section 22 bepaalt: it is unlawful for an education authority to discriminate against a person on the ground of
disability by refusing or failing to accept the person’s application for admission as a student, or in terms or
conditions for admission (…) maar (4) access can be denied if it would require services or facilities that are not
required for students that do not have a disability.
177 Zie: www.ddaedstandards.info.
178 Wat hoger onderwijs betreft, schrijft Elizabeth Dickson een interessant artikel over hoe deze standaarden
worden toegepast binnen universiteiten; “Disabilty Standards for Education and Reasonable Adjustment in the
Tertiary Education Sector [2007] ANZJ Law Edu 11; (2007)12(2) Australian & New Zealand Journal of Law &
Education 25.
179 Report on Review of Disability Standards for Education 2005, June 2012, Australian Government,
Department of Education, Employment and Workplace Relations, Findings pp. 39-46, website:
https://education.gov.au/disability-standards-education.

63

gespecialiseerd discriminatietribunaal, maar dat zij in het algemeen geen uitspraak doen over de
inhoud van het recht op onderwijs. Nader onderzoek naar nationale discriminatie jurisprudentie zou
kunnen uitwijzen of de zaken andere resultaten opleveren dan de zaken behandeld door het College
voor de Rechten van de Mens in de Nederlandse context. In het volgende deel wordt het recht op
non-discriminatie in een Europese context bekeken.

4.4 Het recht op inclusief onderwijs in de Europese jurisprudentie
Er zijn twee juridische fora voor het behandelen van mensenrechtenclaims op Europees niveau. Het
Europees Hof van de Rechten van de Mens behandelt claims die gebracht zijn onder het Europees
Verdrag inzake de rechten van de mens (EVRM). Het Europees Comité voor Sociale Rechten
(ECRM) behandelt collectieve klachten gebracht onder het Europees Sociaal Handvest (ESH). Het
eerste verdrag is op 4 november 1950 in Rome tot stand gekomen en bevat wat wordt gezien als de
meer traditionele civiele en politieke rechten. Belangrijk voor het recht op inclusief onderwijs is het
recht op onderwijs vastgelegd in artikel 2 van het Eerste Protocol van het Verdrag en de
antidiscriminatie bepaling van artikel 14 dat discriminatie, in relatie tot de rechten beschermd door het
Verdrag, verbiedt. De tegenhanger van het EVRM in Europa voor wat sociale rechten betreft is het
Europees Sociaal Handvest. Dit is een tegenhanger in de zin dat het om sociale, economische en
culturele rechten gaat. Zaken worden behandeld volgens een Collectief klachtenprotocol 180. De ESH
is in 1961 opgesteld en in 1996 werd het herzien. Nederland heeft beide versies geratificeerd. Het
herziene Handvest is in werking getreden op 1 juli 2006. Ook heeft Nederland de Collectieve
klachtenprotocol geratificeerd. Het recht op onderwijs heeft aspecten van zowel een civiel/politiek
recht als een sociaal recht.

4.4.1 EVRM jurisprudentie rondom het recht op onderwijs
De jurisprudentie van het Europees Hof heeft nog niet heel veel te betekenen voor het recht op
inclusief onderwijs, maar er zijn signalen dat het Hof langzamerhand het begrip ‘positieve
verplichtingen’ van de staten meer inhoud begint te geven als het gaat om effectieve toegang tot
onderwijs. Het recht op onderwijs in EVRM artikel 2 van het 1ste Protocol is negatief geformuleerd: ‘No
person shall be denied the right to education’ (Niemand zal het recht op onderwijs worden ontzegd).
Lang is dit artikel relatief eng geïnterpreteerd: een recht op toegang tot bestaande faciliteiten en een
brede beoordelingsmarge waarin staten veel ruimte toegekend worden om in te vullen hoe het recht
op onderwijs vorm wordt gegeven 181. Als een staat dus in een bepaalde onderwijsvorm niet heeft
voorzien, kan het niet gedwongen worden om daarin wel te voorzien. Tot nog toe is dit een
struikelblok geweest voor het eisen van meer inclusieve vormen van onderwijs in de nationale
lidstaten. Als een staat kiest om voorzieningen voor speciaal onderwijs beschikbaar te maken voor
kinderen met een beperking is dat prima. Staten krijgen veel ruimte om de toegang tot
onderwijsfaciliteiten te regelen.
Er komt verandering in de houding van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Gedurende
de laatste jaren hebben belangenbehartigers voor Roma kinderen uit Oost-Europese landen het
Europees Hof weten te verleiden om de ‘positieve verplichtingen’ van de Staten te erkennen in
verband met onderwijs. Deze zaken in combinatie met het in werking treden van het IVRPH in de EU

180 Een paar Nederlandse organisaties hebben de erkenning nodig om collectieve klachten aan te spannen.
181 Belgische taalzaken (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 23 juli 1968, 1474/62).
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(de EU als verdragspartij) opent nieuwe mogelijkheden voor erkenning van een recht op inclusief
onderwijs 182.
Recentste Roma zaken
Het Hof erkent in de Roma zaken dat rekening gehouden moet worden met de speciale behoeftes van
achtergestelde groepen in de context van onderwijs. De meest recente Roma zaak, Horváth and Kiss
v. Hungary 183, was een overwinning voor de jonge Roma leerlingen die op basis van een wet en
slechte testen onderwijs ontvingen binnen het speciaal onderwijs, ondanks het feit dat de jongens niet
verstandelijk beperkt bleken te zijn. Terwijl het speciaal onderwijs niet veroordeeld werd door het Hof
waar het andere jongeren betrof, werd het wel bekritiseerd voor de jongens Horvath en Kiss. Het
Europees Hof vond dat tegen de twee jongemannen een indirect onderscheid op grond van etniciteit
was gemaakt, een schending van artikel 14 en artikel 2, 1ste Protocol EVRM. Zij waren geplaatst in
gesegregeerd onderwijs aan de hand van een evaluatiesysteem dat neutraal leek te zijn, maar een
onevenredige effect had op Roma kinderen.
Het lijkt dat het Hof in Horvath een beweging heeft gemaakt in de richting van ‘inhoudelijke’ gelijkheid.
Inhoudelijke gelijkheid, in tegenstelling tot formele gelijkheid, kijkt niet alleen naar hoe gegeven regels
toegepast zijn, maar onderzoekt de effecten van bepaalde maatregelen op kwetsbare of
achtergestelde groepen. Het vraagt ook om speciale behandeling of positieve maatregelen en om
feitelijke ongelijkheden te corrigeren. Het Hof erkent dat het niet treffen van een corrigerende
maatregel zelf een ongeoorloofd onderscheid kan zijn. In deze zaak wordt naar de beoordelingsmarge
van staten gekeken als het om onderwijsbeleid gaat. Het Hof noteerde dat door plaatsing van Roma
kinderen in speciale scholen voor kinderen met een verstandelijke beperking, waar een meer basaal
curriculum gevolgd wordt dan in reguliere scholen, de jongens geïsoleerd raakten van de bredere
bevolking. Daardoor kregen de Roma kinderen ‘onderwijs dat niet de nodige waarborgen biedt
voortvloeiend uit de positieve verplichting van de Staat om een geschiedenis van op ras gebaseerde
segregatie in speciale scholen te corrigeren’ 184. Volgens het Hof, ‘roepen structurele tekortkomingen
om het invoeren van positieve maatregelen om, onder andere, de klagers te ondersteunen in het
volgen van het schoolcurriculum’185.
Horvath wordt door de NGO’s Inclusion International en MDAC bekritiseerd omdat het niets zegt over
segregatie van kinderen met een beperking en zij waarschuwen belangenbehartigers om voorzichtig
te zijn met het te eng formuleren van discriminatie claims 186. Het lijkt alsof het Hof gesegregeerd
onderwijs discriminerend vind op basis van ras of etniciteit, maar wel acceptabel voor mensen met
aantoonbare beperkingen gemeten door valide meetinstrumenten. In die zin is dit oordeel zeer
beperkt. Een terechte kritiek, maar het is ook zo dat het Hof niet gevraagd werd om te oordelen over
gesegregeerd onderwijs als entiteit.

182 Anna Lawson, “The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities and European
Disability Law: A Catalyst for Cohesion?” in O. Mjoll & G. Quinn (red.), The UNCRPD, European and
Scandinavian Perspectives, Martinus Nijhof, 2010, pp. 81-109.
183 Horváth and Kiss v. Hungary, Application no. 11146/11, judgment 29 January 2013.
184 Ibid, par. 127.
185 Ibid, par. 104.
186 http://inclusion-international.org/challenging-discrimination-at-the-expense-of-promoting-equality/.
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Het Hof heeft wel gezegd dat ‘wat betreft de inhoud en planning van het curriculum, dit primair gaat
over vragen wat het meest gepast is en dit is niet iets waarover het Hof zal oordelen’187 . Hieruit
kunnen wij concluderen dat het Hof niet gauw tot een oordeel zal komen in een zaak die de segregatie
van kinderen met een beperking wil aanvechten. Dit kan gaan veranderen gezien de positieve
ontwikkelingen in andere zaken rond handicaps. Net als in Horvath, heeft het Hof in een aantal EVRM
zaken op andere terreinen de kwetsbare positie van mensen met een beperking erkend (Alajos Kiss
v. Hungary, Kiyutin v. Russia). Op andere terreinen dan het onderwijs heeft het Hof een scherpere
standaard gebruikt voor het beoordelen van een schending van de rechten van mensen met een
beperking. In Glor v. Switzerland bijvoorbeeld, oordeelde het Hof dat Staten ‘a considerably
reduced’(een aanzienlijk verminderde) beoordelingsmarge hebben in het vaststellen van verschillende
wettelijke bepalingen voor mensen met een beperking, door ‘de verplichting om discriminatie te
voorkomen tegen mensen met een beperking en hun volle participatie en integratie in de samenleving
te bevorderen’ (par. 84 Glor). Glor ging over een Zwitserse regel die mensen die volgens een
beoordeling niet in staat zijn om in militaire dienst te treden, een belasting oplegde. De enige
uitzondering hierop is voor mensen met een ernstige beperking. De klager in Glor had diabetes.
Daardoor was hij geweigerd voor militaire dienst, maar hij werd wel belast met een boete omdat hij
niet in aanmerking kwam voor de belastinguitzondering. Het Hof oordeelde dat de Staat geen
rekening hield met de specifieke situatie en behoeftes van het individu zoals de klager en daardoor
discrimineerde op grond van handicap (de eerste keer dat artikel 14 toegepast was op grond van een
handicap).
Invloed IVRPH op het Europese Hof
Het Europese Hof heeft in verschillende zaken gerefereerd aan het IVRPH, alhoewel nog niet in de
context van onderwijs, maar wel in verband met het recht op leven, het recht op gezinsleven en
privéleven en in verband met het recht op snelle en eerlijke procedures. Ook heeft het Europese Hof
van Justitie het belang van de bepalingen van de IVRPH erkend en de noodzaak om te zorgen dat zijn
interpretatie van rechten die verband hebben met handicap (recht op redelijke aanpassing voor een
lang zieke werker, bijvoorbeeld) op één lijn ligt met het IVRPH 188. Het lijkt een kwestie van tijd totdat
ook het Europese Hof gaat oordelen dat de segregatie van mensen met een beperking een
mensenrechtenschending is.

4.4.2 ESH jurisprudentie over het recht op inclusief onderwijs
Het Europees Sociaal Handvest heeft een Collectief klachtenprotocol waaronder organisaties die
ingeschreven staan bij de Raad van Europa collectieve klachten kunnen indienen over schendingen
van rechten opgenomen in het Handvest of het Herziene Handvest 189. Een procedure voor het maken
van een collectieve klacht op basis van het Europees Sociaal Handvest loopt als volgt:

187 Horvath, par. 125: ‘(…) as to the setting and planning of the curriculum, this mainly involves questions of
expediency on which it is not for the Court to rule’.
188 Lisa Waddington, “Interpreting EU Equality Law in Light of the UN CRPD,” in European Anti-Discrimination
Law Review, No. 17, 2013.
189 Het Collectieve Klachten Protocol is in werking getreden in 1998 en sindsdien zijn 109 klachten ingediend. In
het begin hebben vakbonden het meest gebruik gemaakt van deze klachtmogelijkheid. In recentere jaren is de
afkomst veel meer gevarieerd. De organisaties die bevoegd zijn om een collectieve klacht in te dienen staan op
een lijst van de Raad van Europa, zie de website van Council of Europe:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp.
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Een organisatie van de lijst, bijgehouden door de Raad van Europa, dient de klacht in. De
verdedigende partij is altijd de regering van een lidstaat (die verantwoordelijk is voor het invoeren
en beschermen van sociale rechten).



Twee comités zijn betrokken bij het proces. De klacht wordt ingediend bij het Europees Comité
voor sociale rechten, een comité van 15 onafhankelijke en onpartijdige experts die door het
Comité van Ministers van de Raad van Europa worden gekozen. Ze hebben een mandaat van zes
jaar dat eenmaal kan worden verlengd. Zij beslissen of de klacht ontvankelijk is.



Als de klacht ontvankelijk verklaard wordt, buigt dit comité zich over de merites van de klacht.
Beide partijen en geïnteresseerde derden mogen pleit papieren indienen. Een hoorzitting is
gebruikelijk.



Het Comité spreekt een oordeel uit. Het oordeel gaat over naar een tweede comité: het Comité
van Ministers. Dit Comité buigt zich over de oordeel van het eerste Comité en neemt het over,
zwakt het af of verwerpt het en sluit de procedure met een aanbeveling. Dit oordeel is minder
juridisch en meer politiek van aard.



Zowel het oordeel als de aanbeveling van het Comité van Ministers worden op de website van de
Council of Europe gepubliceerd.

In maart van dit jaar heeft MDAC (het Mental Disability Advocacy Center te Budapest) een collectieve
klacht ingediend tegen België over de hoge mate van gesegregeerd onderwijs voor kinderen met een
verstandelijk beperking in dat land 190. De klacht gaat over het gebrek aan toegang tot het regulier
onderwijs en het gebrek aan ondersteuning om inclusie mogelijk te maken, in schending van artikel 15
(het recht van mensen met een beperking tot onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie in de
samenleving) en artikel 17 (het recht van kinderen en jongeren om sociaal, juridisch en economisch
bescherming). Deze twee artikelen zijn zeer relevant voor het verwezenlijken van het recht op inclusief
onderwijs. Ook is de non-discriminatie bepaling van artikel E relevant.
Al eerder zijn er relevante oordelen geweest in twee collectieve klachten aangespannen tegen
Frankrijk over toegang tot het onderwijs van kinderen met een beperking, in beide gevallen specifiek
over kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). In beide gevallen heeft het Europees Comité
voor sociale rechten geoordeeld tegen Frankrijk ten gunste van de klagers. Het oordeel van het
Comité is in beide gevallen overgenomen door het Comité van Ministers die een waarschuwende
resolutie aan het adres van de Franse regering uitsprak.
In 2002 werd de eerste zaak aangespannen door Autisme-Europe 191. Deze zaak ging over de geringe
scholing die beschikbaar is voor jongeren met een ASS in Frankrijk. De klacht stelde dat de overheid
gebruik maakte van verouderde cijfers over de prevalentie van autisme onder de bevolking. Op basis
van een veel lagere incidentie dan werkelijk het geval was, werd financiering geregeld die
ontoereikend was om in voldoende onderwijsplaatsen te voorzien, met het gevolg dat veel jongeren
met ASS vaak thuis bleven of naar dagcentra gingen die helemaal geen onderwijs konden geven. De

190 Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v. Belgium, Nr. 109/2014, geregistreerd 30 april 2014.
191 International Association Autism-Europe (IAAE) v. France, No. 13/2002, Decision om Merits, 7 November
2003, Resolution of Committee of Ministers ResChS (2004), 10 March 2004. Net als MDAC, erkend als
“International Non-Governmental Organisations (INGOs) enjoying participatory status with the Council of Europe
which are on a list drawn up for this purpose by the Governmental Committee of the Charter for a 4-year period
which may be renewed.”
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verklaring van het Comité van Ministers verwees naar het oordeel van het Comité voor Sociale
Rechten dat een lange geschiedenis van onderfinanciering constateerde:
“… the Committee notes that in the case of autistic children and adults, notwithstanding a national debate going
back more than twenty years about the number of persons concerned and the relevant strategies required, and
even after the enactment of the Disabled Persons Policy Act of 30 June 1975, France has failed to achieve
sufficient progress in advancing the provision of education for persons with autism. It specifically notes that most
of the French official documents, in particular those submitted during the procedure, still use a more restrictive
definition of autism than that adopted by the World Health Organisation and that there are still insufficient official
statistics with which to rationally measure progress through time.
[…] it considers, as the authorities themselves acknowledge, and whether a broad or narrow definition of autism is
adopted, that the proportion of children with autism being educated in either general or specialist schools is much
lower than in the case of other children, whether or not disabled. It is also established, and not contested by the
authorities, that there is a chronic shortage of care and support facilities for autistic adults” (para.54).

Op basis van deze bevindingen maakte het Comité van Ministers de volgende aanbeveling
(Recommendation) in een Resolutie:
“1. Takes note of the statement made by the respondent Government indicating that the French Government
undertakes to bring the situation into conformity with the Revised Charter and that measures are being taken in
this respect (see Appendix to this resolution);
2. Looks forward to France reporting that, at the time of the submission of the next report concerning the relevant
provisions of the Revised European Social Charter, the situation has improved.”

Tien jaar later werd door een andere organisatie een tweede zaak tegen Frankrijk aangespannen die
verder doorbouwde op de uitspraak in de eerdere zaak 192. De klager verwees onder andere naar
artikel 24 en artikel 7 van het IVRPH om te klagen over het uitblijven van voldoende toegang tot
reguliere scholen en vaktraining voor jongeren met autisme in Frankrijk, zodat vele jongeren over de
grens naar België gingen voor onderwijs. Het Comité voor Sociale Rechten benadrukte het belang van
het onderwijs in ‘the framework of general schemes’ in zijn uitspraak op de merites:
“As it stated in its decision of 4 November 2003 on the merits of the Autism-Europe v. France complaint, the
underlying vision of Article 15 is one of equal citizenship for persons with disabilities and, fittingly therefore, the
primary rights are those of “independence, social integration and participation in the life of the community”.
Securing a right to education for children and others with disabilities plays a patently important role in advancing
these citizenship rights. This explains why education is now specifically mentioned in the revised Article 15 and
why such an emphasis is placed on achieving that education ‘in the framework of general schemes, wherever
possible” (par. 75.).

In zijn oordeel van herfst 2013 legt het Comité de nadruk op ‘mainstream onderwijs’ en zegt ook dat
Staten in feite geen grote beoordelingsmarge hebben bij het bepalen waar een kind het beste kan
leren:

192 Action européenne des handicapes (AEH) v. France, Nr. 81/2012, ingediend op 3 april 2002, décision on the
merits waarin schending van artikel 15(1) samen met artikel E gevonden wordt, van 11 september 2013,
Resolution van het Comité van Ministers CM/ResChS (2014)2 dd 5 februari 2014.
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“In relation to the current complaint, the Committee reiterates that Article 15§1 of the Charter makes it an
obligation for States Parties to provide education for persons with disabilities, together with vocational guidance
and training, in one or other of the pillars of the education system, in other words mainstream or special schools.
It adds that the priority to be given to education in mainstream establishments, which is referred to explicitly in the
article, is subject to a conditionality clause, which if interpreted as it ordinarily would be and with due regard for
the context and purpose of the provision, indicates to the public authorities that in order to secure the
independence, social integration and participation in the life of the community of persons with disabilities through
their education, they must take account of the type of disability concerned, how serious it is and a variety of
individual circumstances to be examined on a case-by-case basis. Consequently, Article 15§1 of the Charter
does not leave States Parties a wide margin of appreciation when it comes to choosing the type of school
in which they will promote the independence, integration and participation of persons with disabilities, as
this must clearly be a mainstream school” 193(par. 78).

Het Comité constateerde de volgende tekortkomingen in het onderwijs voor kinderen met ASS:
“The Committee would highlight the following allegations in particular: the lack of opportunities for special classes
to integrate with mainstream classes; the scarcity of joint lessons with mainstream classes; the fact that children
with autism do not have their recreational and lunch breaks at the same time as other children in the school; the
isolation of classrooms for special classes from other buildings and overcrowding of these classes; the fact that
children with all types of disability are mixed together in special classes; a high rotation of teaching teams,
conducive neither to regular teaching nor to the consistent implementation of suitable teaching programmes; the
lack of specific training for teachers about autism, with the result both that they are reluctant to allow children with
autism to join their class and that unsuitable teaching methods may be adopted and; the fact that teachers who
are concerned about the proper integration of children and adolescents with autism are left to arrange their own
training on autism.“ (par. 90)

Het Comité erkent dat sinds de eerste rechtszaak Frankrijk wel enige voortgang geboekt had, maar
niet genoeg om aan zijn verplichtingen te voldoen. Zij boog zich over de inhoud van de verplichting om
‘meetbare voortgang’ te boeken:
“…with regard to the measurable progress criterion, the Committee points out that, in paragraph 53 of its decision
of 4 November 2003 on the merits of the Autism-Europe v. France complaint cited above, it found that the
proportion of children with autism being educated in schools was extremely low, and much lower than in the case
of other children (whether or not having a disability), taking as a basis the figures provided by the complainant
organisation according to which scarcely 10% of children with autism attended mainstream schools. The
Committee takes account of the fact that in France the debate concerning the education of children with
disabilities and their integration in society had already lasted 20 years and, consequently, the above proportion
was achieved at the end of this period. In the light of this situation, the fact that, according to Government
sources, the proportion of 20% of children and adolescents with autism in mainstream schools had been achieved
when the complaint was filed constitutes a step forward in two respects. Firstly, as an absolute figure. Secondly,
in view of its rate of growth, as the increase compared with the proportion recorded in 2003 was achieved after
only 8 to 9 years. In the end, however, the Committee considers that no real progress has been made in
this area. The pendant to the 20% of children with autism in schools is the 80% of children who do not
attend school, who are in practice excluded from the enjoyment of a social right enshrined in and
guaranteed by the Charter (see FIDH v. Belgium, cited above).” 194

193 Benadrukking door auteurs
194 Benadrukking door auteurs
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Het Comité oordeelde unaniem een schending van artikel 15:


with regard to the right of children and adolescents with autism to be educated primarily in
mainstream schools; (m.b.t het recht voor kinderen / adolescenten met ASS om voornamelijk
regulier onderwijs te volgen)



with regard to the right of young persons with autism to vocational training; (m.b.t. het recht voor
jonge personen met ASS op beroepsopleidingen)



because the work done in specialised institutions caring for children and adolescents with autism
is not predominantly educational in nature; (omdat het werk van gespecialiseerde instanties die
zorgen voor kinderen / adolescenten met ASS niet voornamelijk educatief van aard is)



by 9 votes to 4, that there is a violation of Article E taken in conjunction with Article 15§1, because
families have no other choice than to leave the national territory in order to educate their children
with autism in a specialised school, which constitutes a direct discrimination against them; (met 9
tegen 4 stemmen, dat er een schending van artikel E in samenhang met artikel 15§1 is, omdat
families geen andere keuze hebben dan hun eigen land te verlaten zodat hun kinderen met
autisme naar een gespecialiseerde school kunnen – dit is directe discriminatie tegen hen)



by 8 votes to 5, that there is a violation of Article E taken in conjunction with Article 15§1, because
the limited funds in the state’s social budget for the education of children and adolescents with
autism indirectly disadvantages these persons with disabilities.” (met 8 tegen 5, dat er een
schending van art. E in samenhang met art. 15§1 is, omdat het beperkte sociale budget van de
staat voor het onderwijs van kinderen en adolescenten met autisme deze mensen met een
beperking indirect benadeelt)

In de resolutie ter afsluiting van het proces nam het Comité van Ministers notitie van de bevindingen
en conclusies van het Comité voor Sociale Rechten en liet Frankrijk weten dat het de regeringsbelofte
om verdere voortgang te boeken ter kennis nam. Frankrijk werd geadviseerd dat het Comité van
Ministers zou kijken in de vervolgrapportage of de implementatie van maatregelen daadwerkelijk
plaats heeft gevonden en hoe ver de implementatie gevorderd is 195.
Andere collectieve klachten zijn aangespannen en beoordeeld ten behoeve van mensen met een
beperking, maar niet tegen Nederland en niet over onderwijs 196. Er zijn ook collectieve klachten
geweest tegen Nederland, maar niet over de onderwijsrechten van mensen met een beperking, wel
over het recht van vluchtelingkinderen op bescherming van de Staat tegen dakloos worden door

195 Met deze tekst sloot het Comité van Ministers zijn Resolutie: “1. takes note of the observations made by the
respondent government indicating that France will maintain its efforts in the field at issue (cf. Appendix to the
present resolution);2. looks forward to France reporting, on the occasion of the submission of the next report
concerning the relevant provisions of the Revised European Social Charter, on the implementation of the
measures announced and progress made.”
196 In b.v. Central Association of Carers in Finland v. Finland, Nr. 71/2011 (omtrent het bekostigen van
gedecentraliseerde ouderenzorg) en International Federation of Human Rights v. Belgium, 75/2011 (over een
tekort aan buitenhuiselijke opvang en ondersteuning voor volwassenen met ernstige verstandelijke beperkingen
en de last voor deze mensen en hun mantelzorgers), Mental Disabilty Advocacy Center v. Bulgaria, Nr. 41/2007
(over weigering om jongeren met een verstandelijke beperking die woonachtig zijn in instellingen toe te laten tot
het onderwijs).
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gebrek aan huisvesting 197. In deze zaak werd geoordeeld dat Nederland het recht op huisvesting van
artikel 31 ESH schendt door geen adequate huisvesting te bieden aan vluchtelingkinderen, en van
artikel 17 dat beschermende maatregelen verplicht om te voorkomen dat kinderen in gevaar komen en
in hun waardigheid worden aangetast. Een latere zaak aangespannen door de European Federation
of National Organisations over de rechten van volwassen vluchtelingen in Nederland op onderdak en
opvang is nog niet tot een oordeel gekomen 198.
Het eindresultaat van een collectieve klacht ESH lijkt in wezen erg tam te zijn, zeker gezien het feit
dat een scherp juridisch geformuleerd oordeel altijd afgezwakt wordt door een resolutie van het
Comité van Ministers van de Raad van Europa, duidelijk een politiek orgaan. Een resolutie van het
Comité van Ministers bevat geen afdwingbare bepalingen. Wel neemt het de juridische argumentatie
en conclusies meestal integraal over, en het zet een soort ‘benchmark’ of nullijn voor het meten van
voortgang of stilstaan door het desbetreffende land, zoals duidelijk werd in the tweede autisme zaak
tegen Frankrijk. En recht wordt gesproken op een bevlogen en genuanceerde manier, met
verwijzingen naar eerdere zaken en ook naar oordelen uitgesproken door het EHRM en/of het
Europees Hof voor Justitie (omtrent EU recht). Van dit forum wordt steeds meer gebruik gemaakt. Wat
wij zien in de zaken tegen Frankrijk is dat een nullijn wordt neergezet, waartegen vorderingen of het
uitblijven ervan afgezet en ter discussie gesteld kunnen worden. Voor het naleven van sociaal
rechterlijke verplichtingen is dit essentieel om druk op de progressieve realisatie van rechten te
houden en ook om richting te geven aan het proces.

4.4.3 Het EVRM en VN-Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse jurisprudentie
Het EVRM
Het EVRM wordt vaker ingeroepen bij onderwijszaken in Nederland, maar bijna nooit in verband met
handicap. Een aantal zaken springen wel in het oog, vooral omdat zij uitvoerig ingaan op de betekenis
van het recht op onderwijs van het Europees mensenrechtenverdrag. De eerste is één die al uitvoerig
is behandeld in Hoofdstuk 3 199. Deze zaak ging over de Wet verhoging collegegeld langstudeerders
die in werking is getreden op 1 september 2011. Een studentenorganisatie klaagde over de beperking
dat deze wet zou leggen op de toegang tot het onderwijs, ook voor studenten met een beperking,
volgens de klagers een schending van artikel 2, 1ste Protocol EVRM. De rechtbank Den Haag erkende
dat het recht op onderwijs van het EVRM direct van toepassing is in Nederland 200, maar oordeelde
dat de introductie van een langstudeerdersmaatregel een vorm van regulering van de toegang van het
onderwijs is dat binnen de beoordelingsruimte van de Staat valt. Onder de maatregel hebben
studenten met een beperking een jaar extra studietijd om hun studie af te ronden.
Drie andere zaken gaan ook over het recht op onderwijs onder het EVRM, in de context van het hoger
of beroepsonderwijs voor studenten zonder een geldige verblijfsstatus. De Nederlandse rechter buigt
zich over de betekenis van het recht op onderwijs in artikel 2 EP van het EVRM. De eerste zaak gaat

197 Defence for Children International (DCI) v. The Netherlands, Nr. 47/2008, Decision on the merits 27 October
2009. Resolution CM/ResChS(2010) 7 July 2010.
198 Conference of European Churches (CEC) v. The Netherlands, Nr. 90/2013 ESH.
199 Pp. 18-20 en voetnoot 67.
200 Maar verwierp artikel 13 van het VN-verdrag inzake Economische, culturele en sociale rechten (recht op
onderwijs) als bindend. par. 5,10.

71

over een stageverbod voor studenten zonder een geldige verblijfstatus 201. De klager is een
Surinaamse staatsburger woonachtig in Nederland maar zonder een geldige verblijfstatus. Hij wil een
stage lopen om zijn middelbare beroepsopleiding commercieel medewerker af te ronden. Hij had een
aanbod bij een bank om stage te lopen, maar de Minister van onderwijs paste een stageverbod uit de
Wet arbeid vreemdelingen toe. De student spande een zaak tegen de Minister aan omdat het
stageverbod het voor hem onmogelijk maakte om zijn profijt te halen uit het door hem genoten
onderwijs, een schending van zijn recht op onderwijs onder de EVRM.
De rechtbank geeft hem gelijk. In zijn oordeel tast het stageverbod de kern van het recht op onderwijs aan. Dit
komt doordat het onmogelijk is in het studieprogramma van de student om een diploma te halen zonder een
stage te lopen. “(…) Wil het recht effectief zijn, als vereist door artikel 2 EP, dan moeten de personen die
onderwijs volgen een officiële erkenning kunnen krijgen van het feit dat zij hun opleiding hebben voltooid. In het
Nederlandse onderwijs moet een diploma als een officiële erkenning worden aangemerkt” (par. 4.6)."

De rechtvaardiging voor het stageverbod opgevoerd door de Staat in deze is dat het niet de bedoeling
is om iemand zonder verblijfsvergunning ‘extra geworteld’ te laten worden. Dit werd door de rechtbank
verworpen, ondanks zijn erkenning van de bredere beoordelingsmarge bij het regelen van toegang tot
het hoger onderwijs en beroepsonderwijs.
Twee zaken aangespannen door andere studenten zonder geldige verblijfsvergunning draaiden om
het ontkennen van studiefinanciering. De studenten in beide zaken klaagden dat dit hun toegang tot
het onderwijs belemmerde, een schending van hun recht op onderwijs. Één zaak gaat over een
Ghanese paspoorthouder wiens verzoek om studiefinanciering wordt geweigerd op grond van een wet
die onderscheid maakt tussen nationaliteit en wettelijke verblijf 202. De Centrale Raad van Beroep vindt
dat het niet toekennen van studiefinanciering “die primair voor het levensonderhoud is bedoeld”, niet
betekent dat het recht op onderwijs niet ‘praktisch en effectief’ is 203. Verder is het ontkennen van
studiefinanciering geen discriminatie in verband met zijn recht op onderwijs omdat de toegangsregels
hetzelfde zijn voor hem als voor iedere andere student. De klager vangt bot. De andere zaak wordt
aangespannen door een broer en zus, allebei in Taiwan geboren, die zowel het basisonderwijs als
voortgezet onderwijs in Nederland hebben gevolgd 204. Hun aanvraag om studiefinanciering is
afgewezen omdat zij niet voldoen aan de nationaliteitseis of aan de voorwaarden van de
gelijkstellingregeling. Zij beweren dat artikel 2 EP EVRM en artikel 14 (recht op non-discriminatie) de
staat verplichten om studiefinanciering toe te kennen. De Centrale Raad van Beroep is het hier niet
mee eens en overweegt dat de beoordelingsvrijheid toelaat dat de staat onderscheid mag maken in
het toekennen van studiefinanciering. Dit tast het kern van het onderwijs niet aan.

201 Rechtbank ’s-Gravenhage, ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4736, 2 mei 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2012:BW4736 (bezocht op 12 december
2014).
202 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2012:BW7553, 11 mei 2012, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2012:BW7553 (bezocht op 12 december
2014).
203 Met verwijzing naar de Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EVRM) zaak Ponomaryov tegen België,
EHRM 10 februari 2009, 5335/04 dat stelt dat toegang tot onderwijs ‘practical and effective’ moet zijn.
204 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6891, 27 mei 2011, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6891 (bezocht op 12 december
2014).
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Een zaak waar het wel om een jongen met een beperking gaat (een verstandelijke beperking en een
diagnose van PDD-NOS) gaat over de vergoeding uit AWBZ-gelden voor zijn opvang in een
dagcentrum 205. Deze zaak gaat ook over iemand zonder een geldige verblijfstatus. De moeder van de
zoon was 13 jaar eerder uit Nigeria naar Nederland gekomen. Haar aanvraag om AWBZgefinancierde zorg voor haar zoon werd door de zorgverzekeraar afgewezen. Haar beroep draait om
het recht op een privéleven als beschermd door artikel 8 EVRM. Ook is haar zaak gebaseerd op zijn
recht op onderwijs als beschermd door de Internationaal Verdrag voor de rechten van het kind (IVRK).
In haast poëtische taal oordeelt de Centrale Raad voor Beroep dat de zorgverzekeraar een positieve
verplichting heeft om te voorzien in de noodzakelijke zorg:
“4.5.3. Zoals de Raad in zijn uitspraak van 22 december 2008 (LJN BG8776) heeft overwogen, merkt het EHRM
respect voor menselijke waardigheid en menselijke vrijheid als "the very essence" (de essentie) van het EVRM
aan. Het in artikel 8 van het EVRM besloten liggende recht op respect voor het privéleven van een persoon omvat
mede de fysieke en psychische integriteit van die persoon en is er primair op gericht, zonder inmenging van
buitenaf, de ontwikkeling van de persoonlijkheid van elke persoon in zijn betrekkingen tot anderen te waarborgen.
Dit artikel beoogt niet alleen de staten tot onthouding van inmenging in het privéleven te dwingen, maar kan onder
omstandigheden ook aan het recht op eerbiediging van het privéleven inherente positieve verplichtingen
meebrengen die noodzakelijk zijn voor een effectieve waarborging ervan. Daarbij hebben kinderen en andere
kwetsbare personen in het bijzonder recht op bescherming. (…)
4.5.5 (…) Gelet op zijn leeftijd behoort appellant tot de categorie van kwetsbare personen die gezien artikel 8 van
het EVRM in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privéleven. De Raad komt tot de conclusie dat
het onthouden van de geïndiceerde ondersteunende en activerende begeleiding aan appellant tot effect heeft dat
zijn persoonlijke ontwikkeling onmogelijk wordt gemaakt waardoor hij in het behoud van zijn menselijke
waardigheid ernstig wordt bedreigd. Mede bezien in het licht van het IVRK kan niet in redelijkheid worden
volgehouden dat de weigering van de geïndiceerde zorg blijk geeft van een “fair balance” tussen de publieke
belangen die betrokken zijn bij de weigering van die zorg en de particuliere belangen van appellant om die zorg te
ontvangen, hetgeen in het onderhavige geval meebrengt dat op Agis een positieve verplichting rust om te
voorzien in de voor appellant noodzakelijk geachte zorg.”

Het Kinderrechtenverdrag (IVRK)
In totaal zijn er zeven zaken gevonden die over het recht op onderwijs als neergelegd in de artikelen
28 en 29 van het Kinderrechtenverdrag gaan. Vijf van de zaken hebben te maken met kinderen van
buitenlandse ouders, met of zonder een verblijfsvergunning. Twee van de zaken gaan om een
aanvraag om bijzondere bijstand om de reiskosten te betalen om naar school te kunnen gaan. De
Rechtbank ’s-Gravenhage vind dat bijstand moet worden uitgekeerd, maar niet op grond van
internationale verdragen die betrekking hebben op de vrije toegang tot het onderwijs waar reiskosten
niet bij horen 206. Een tweede zaak gaat om de redelijkheid van een beslistermijn voor het afhandelen
van een bijstandsvraag om de reiskosten met het openbaar vervoer naar school en peuterspeelzaal te

205 Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2010:BO3581, 20 oktober 2010, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2010:BO3581 (bezocht op 12 december
2014).
206 Rechtbank ’s-Gravenhage, ECLI:NL:RBSGR:2002:AE2489, 4 maart 2002, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBSGR:2002:AE2489 (bezocht op 12 december
2014).
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bekostigen 207. Hier oordeelt de Rechtbank dat als een sociaal grondrecht in het geding is, een
beslistermijn van drie weken in plaats van acht weken (art 4:13 Awb) redelijk is. Het recht op onderwijs
strekt niet zo ver dat het College van B&W het leerlingenvervoer naar een Leonardo school voor een
hoogbegaafd kind moet bekostigen 208. Dit omdat een Leonardo school niet gekwalificeerd kan
worden als een school voor speciaal onderwijs. Bij het kijken of een school ‘toegankelijk’ is onder de
Wet primair onderwijs wordt alleen naar godsdienstige en/of levensbeschouwelijke overtuiging van de
ouders gekeken en niet naar onderwijskundige methodes. Dus een reguliere school dichterbij is
toegankelijk, wat in dit geval een Cluster IV school zou zijn. Dit is toch wel een wrange uitspraak. Ten
slotte, in een strafzaak tegen ouders voor het schenden van de Leerplichtwet, oordeelde de rechter
dat het stellen van kwaliteitseisen in overeenstemming is met het IVRK 209. De ouders zijn dus
veroordeeld voor het sturen van hun kinderen naar een school die niet aan de kwaliteitseisen voldoet,
wat zij zelf erkenden.

207 Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2013:15109, 13 november 2013, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2013:15109 (bezocht op 12 december
2014).
208 Raad van State, ECLI:NL:RVS:2011:BR1478, 13 juli 2011, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2011:BR1478 (bezocht op 12 december 2014).
209 Rechtbank Utrecht, ECLI:NL:RBUTR:2007:BA5905, 29 mei 2007, beschikbaar op:
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBUTR:2007:BA5905 (bezocht op 12 december
2014).
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Hoofdstuk 5.

Observaties en conclusies

Dit rapport omvat veel thema’s en bestrijkt een groot terrein. Ieder thema zou een studie op zichzelf
kunnen zijn en ieder land en/of rechtssysteem zou zo uitputtend onderzocht kunnen worden als dat bij
Nederland is gedaan. Helaas is dit niet mogelijk. Er is gekozen om uitvoerig te citeren uit een aantal
buitenlandse oordelen om te laten zien en proeven hoe rechters met vragen omtrent onderwijs voor
mensen met een beperking omgaan in andere landen. Hier kunnen wij soms inspiratie uit putten, het
brengt ons op nieuwe ideeën en soms kunnen wij zien wat we willen voorkomen. Aan de hand van de
Nederlandse bevindingen en voorbeelden uit andere landen kunnen wij toch een aantal observaties
formuleren en daaruit tentatieve conclusies trekken.
Op onze hoofdvraag of het recht op inclusief onderwijs een onderwerp van jurisprudentie is, moeten
wij constateren dat dit in de nationale jurisprudentie niet het geval is. Het recht op inclusief onderwijs
is wel vastgelegd in talrijke internationale verklaringen, internationale studies, general comments,
concluding observations en nu in het Verdrag inzake rechten van personen met een handicap, maar
dit is niet doorgedrongen tot de nationale rechtspraak. Uitzonderingen zijn Colombia en Italië. In die
twee systemen wordt er door de hoogste constitutionele hoven ook expliciet verwezen naar VNinstrumenten zoals het Salamanca Framework en de Standaard Regels en naar internationale
mensenrechtenverdragen, waaronder het IVRPH. Prachtig om te lezen!
In de andere bestudeerde uitspraken komt het IVPRH helemaal niet in beeld. Misschien is het gewoon
nog te vroeg om dat te verwachten. Het Verdrag is in veel landen nog niet zo lang van kracht. Het kan
ook zijn dat nationale rechters geneigd zijn om vast te klampen aan en de voorkeur te geven aan
nationaal recht. Wij hebben voorbeelden gezien waar een lagere rechter uitvoerig verwijst naar
internationale instrumenten (aangevoerd door ouders) en dat hoe hoger het beroep, hoe minder deze
toespelingen zich voordoen. Misschien is dit logisch; misschien is het conservatief. Het kan ook
voortkomen uit onwetendheid of onwennigheid met internationale mensenrechten, of gebrek aan
concrete expertise. Hoe dan ook, de voorkeur is duidelijk. Wat we wel hebben gezien in meerdere
buitenlandse zaken is dat er vaak een specialistisch (speciaal) onderwijs tribunaal is voor het bepalen
van de ‘beste’ leeromgeving voor een kind met een beperking (of anders geformuleerd, met ‘speciale
onderwijsbehoeftes’, of ‘exceptioneel’). Deze tribunalen bekijken een zaak opnieuw, en beroepen zich
vaak op het inzicht en advies van onpartijdige experts.
Verder is het recht op een onbelemmerde toegang tot het reguliere onderwijs voor kinderen met een
beperking ook niet terug te vinden in de rechtspraak. Dit lijkt inherent te zijn aan de ondersteuning die
kinderen met een beperking vaak nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren in het reguliere
onderwijs, aangezien het onderwijs in grote lijnen zich niet aanpast aan een kind dat door zijn
beperking anders leert of presteert. Het recht op onderwijs vereist dat een kind daadwerkelijk toegang
heeft tot de school en leerstof en dus zou het niet wenselijk zijn om te vechten voor een recht op
toegang zonder ook voor de juiste ondersteuning te vechten. Dit onderstreept de relatie tussen
toegang tot het reguliere onderwijs en redelijke aanpassingen. Het onderstreept ook het verschil
tussen de aard van individuele aanpassingen (non-discriminatie, direct in te voeren) en de aard van
de collectieve aanpassingen die nodig zijn voor een school om iedereen welkom te kunnen heten
(inclusief onderwijs, ‘progressieve realisatie’). Het IVRPH vereist beide benaderingen.
Wat je ziet in andere landen is een expliciete voorkeur voor het reguliere onderwijs vastgelegd in
onderwijswetgeving. Daarbij is een gang naar een gespecialiseerde rechter mogelijk om in beroep te
gaan tegen besluiten tot uitsluiting van het reguliere onderwijs. Het waarborgen van onpartijdigheid
lijkt hierbij essentieel te zijn. In Nederland kan een school toelating vrij gemakkelijk weigeren en is de
toetsing op de besluitvorming vaak marginaal. Aangezien schoolbesturen vaker particuliere entiteiten
zijn, worden de meeste zaken ook door bestuursrechtelijke instanties beoordeeld. Van toepassing op
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administratieve besluiten is een marginale toets. In het verleden werd soms getoetst op criteria
ontwikkeld door de sinds 2009 afgeschafte ACTB, maar dit is niet altijd terug te zien in de oordelen
door de rechter en/of adviserende commissie. Een van de vragen: of een school kan bieden wat een
kind nodig heeft, vereist eerst dat beoordeeld moet worden wat een kind nodig heeft om optimaal te
leren, voordat een school kan beoordelen of het dat kan bieden. Wat een kind nodig heeft, beoordeelt
de school zelf en door de rechter wordt gekeken of dit voldoende zorgvuldig onderzocht was, maar
nergens wordt het besluit helemaal opnieuw bekeken. De school is zowel partij als beoordelaar. Of dit
wezenlijk zal veranderen met de Wet Passend Onderwijs is nog de vraag. De zorgplicht van scholen
onder Passend Onderwijs vereist wel dat goed gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft, maar
verplicht niet dat iedere school maatregelen neemt om toegankelijk te zijn. Het risico is dat bepaalde
scholen uitgerust worden voor bepaalde kinderen en anderen niet. Dit kan spreidingsbeleid in de hand
werken, wat een vorm van directe discriminatie is en niet in lijn met het IVPRH.
De vraag rijst of Nederland voldoende rechtsbescherming biedt voor het recht op onderwijs van
kinderen met een beperking (denk aan ESH en IVRK). Het recht op onderwijs wordt niet als zodanig
vastgelegd in de Grondwet. Het wordt niet inhoudelijk getoetst door de bestuursrechter. Het College
voor de Rechten van de Mens toetst sinds 2009 op besluiten om toelating en ondersteuning
(aanpassingen), maar het College oordeelt niet of het recht op onderwijs geschonden is 210. In
verband met toelating tot het onderwijs oordeelt het eerst of het kind ‘geschikt’ is voor het reguliere
onderwijs, een vraag die gekoppeld wordt aan de diploma-eisen van de school en niet aan de
ontplooiingsmogelijkheden van het kind, zijn persoonlijke ontwikkeling, participatie in de samenleving
en de andere aspecten van onderwijs beschreven in het IVRPH en het Kinderrechtenverdrag. Wat de
WGBh-cz biedt is een recht op individuele aanpassingen op verzoek van het individu, als zij redelijk
en doeltreffend zijn. De collectieve aspecten van gelijke behandeling worden niet aan de orde gesteld.
Wat de jurisprudentie rondom aanpassing en accommodatie betreft is er onvoldoende onderzoek
gedaan naar discriminatiezaken in andere landen om te kunnen bepalen of het elders erg anders in
zijn werk gaat en of er elders andere resultaten worden geboekt met het toepassen van nondiscriminatie regels. Aan de hand van de voorbeelden genoemd in dit rapport constateren wij dat
soortgelijke klachten en tekortkomingen ook een rol spelen in andere landen. Studenten met een
beperking moeten dus zelf vragen om aanpassingen. Bepaalde aanpassingen zijn vrij gewoon aan het
worden (denk aan extra tijd voor toetsen bij dyslexie), doventolken worden steeds vaker verplicht en
vervoer wordt vaker bekostigd. In sommige landen is onderwijs thuis mogelijk of is onderwijs in een
particuliere (dure) school geïndiceerd en worden de kosten ervoor verhaald bij de overheid als
scholen niet kunnen bieden wat kinderen nodig hebben om goed te kunnen leren. Vaker wordt dit
gezien als nodig om ‘betekenisvolle toegang’ tot het onderwijs te verwezenlijken. Dit blijkt niet te
kunnen in Nederland waar de Leerplichtwet en onderwijswetgeving weinig uitzonderingen kennen.
Wij hebben ook gezien dat collectieve acties soms een positieve rol lijken te spelen doordat zij
problemen van grotere groepen leerlingen en studenten zichtbaar maken. Maar procesvoeren lijkt niet
zaligmakend en vraagt zeer zorgvuldige voorbereiding en planning, en begrip van de mogelijkheden
van een gegeven rechtssysteem. De Oberti ‘class action’ uit de Amerikaanse staat Pennsylvania is op
niets uit gelopen; de Horvath & Kiss zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft
iets opgeleverd voor kinderen die gediscrimineerd zijn op basis van etniciteit maar miste de kans
volledig om werkelijk iets te zeggen over de condities van gesegregeerd onderwijs; in Nieuw-Zeeland

210 Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) is de opvolger van de ACTB, maar de vraag rijst of het
mandaat van het CRM niet kleiner is dan dat van de ACTB. Non-discriminatie is een individuele kwestie. Alleen
als een neutraal ogende maatregel wordt toegepast met een groot nadelig effect op een groep (indirect
onderscheid), overstijgt de klacht het individu.
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wordt er geprocedeerd tegen de overheid nadat er een klacht, ingediend bij de Human Rights
Tribunal, jaren bleef liggen zonder oplossing voor kinderen met verstandelijke beperkingen die
regelmatig buitengesloten worden door scholen die niet genoeg geld hebben om de nodige
ondersteuning te financieren. Maar er zijn ook mogelijkheden, zoals door het Collectieve
klachtenprotocol van het Europees Sociaal Handvest geboden, of via de Nederlandse rechter om te
voorkomen dat scholen kinderen met een beperking ‘concentreren’ op een paar scholen per
samenwerkingsverband na invoering van Passend Onderwijs. En er zijn verschillende advocaten in
Nederland met ervaring in zaken waarin het recht op onderwijs een fundamentele rol heeft gespeeld,
waar rechters werden uitgedaagd om ‘te dealen’ met Europese en internationale
mensenrechtenverdragen. Vooral voor vluchtelingenkinderen of jongeren zonder geldige
verblijfsstatus, kwetsbare jongeren in ieder geval. Het kan zijn dat een bundeling van krachten leidt tot
het inslaan van nieuwe wegen.
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Robert Huffaker, Marie Curie Research Fellow, National University of Ireland, Galway, Technical
Officer at Technosite, ONCE Foundation in Madrid, Spain



Professor Arlene Kanter, Professor of Law, Co-Director Center on Disability Studies, Syracuse
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