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

Want een mooiere wereld begint op school. www.in1school.nl 
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Samenvatting 
 

Omvang van de studie 
Kinderen met een beperking worden nog steeds ondergebracht in klassen voor speciaal onderwijs of 
worden anderszins uitgesloten van onderwijs. Dit terwijl Staten wettelijk verplicht zijn zorg te dragen 
voor toegankelijk, inclusief onderwijs voor alle lerenden. Het uitsluiten van een kind van onderwijs is 
een schending van het internationale recht en een inbreuk op de mensenrechten. Het bieden van 
inclusief onderwijs is een internationaalrechtelijke verplichting. Maar het is ook hét middel om 
onderwijs toegankelijk te maken voor kinderen met een handicap, zodat de bijkomende wettelijk 
verplichting wordt vervuld. Inclusief onderwijs is niet alleen een onderwijssysteem, maar ook een 
aanpak en houding waarmee alle lerenden optimale onderwijskansen wordt geboden. Inclusief 
onderwijs voorkomt uitsluiting en bevordert dat alle kinderen kunnen deelnemen aan onderwijs en 
maatschappij. 

Dit rapport bevat een juridische analyse van het recht op onderwijs, in het bijzonder inclusief 
onderwijs, krachtens het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind (“VRK”) en het VN-verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap (“VRPH”). Het rapport bespreekt de 
verplichtingen van Verdragspartijen, beleidsmakers en onderwijsprofessionals om inclusief onderwijs 
voor alle lerenden te realiseren. De verplichtingen die voortvloeien uit de Verdragen worden 
verduidelijkt door de verdragsteksten uit te leggen en het werk van de Comités van verdragsorganen 
te bestuderen. Het rapport bevat aanbevelingen en conclusies over het recht op inclusief onderwijs.  

Belangrijkste boodschappen 
Het VRK is het meest bekrachtigde bindende internationale mensenrechteninstrument ter wereld. Het 
Verdrag beschermt de mensenrechten van kinderen en biedt speciale vormen van bescherming voor 
kinderen met een handicap. Het VRK bestrijkt een breed veld aan mensenrechten. Dit rapport beperkt 
zich echter tot het recht op onderwijs. Hoewel het recht op onderwijs niet uitdrukkelijk wordt genoemd 
in het VRK, sluiten de doelen van inclusief onderwijs naadloos aan op die van het VRK. Een 
uitdrukkelijke koppeling naar inclusief onderwijs wordt echter niet gemaakt. Artikel 28 beschermt het 
recht op onderwijs voor alle lerenden. Een van de onderwijsdoelen van artikel 29 is het optimaal 
ontwikkelen van het potentieel van het kind, zijn of haar talenten en capaciteiten, het ontwikkelen van 
eerbied voor mensenrechten en het voorbereiden van het kind op deelname aan een maatschappij die 
stoelt op begrip en tolerantie. Het discriminatieverbod van artikel 2, met inbegrip van het verbod op 
discriminatie in het onderwijs, biedt een basis voor de gelijkheid van alle kinderen. De specifieke 
vormen van bescherming die in artikel 23 worden voorgeschreven waar het gaat om de toegang tot 
onderwijs voor kinderen met een handicap, verplichten Verdragspartijen het voor die groep kinderen 
mogelijk te maken hun rechten uit te oefenen. De doelen van deze artikelen uit het VKR zijn dezelfde 
als die van inclusief onderwijs: toegankelijkheid, individueel leren en gelijkheid in het onderwijs.  

Daarbij komt dat het Comité voor de Rechten van het Kind, in zowel zijn algemene commentaren als 
zijn slotbeschouwingen, de Verdragspartijen aanspoort inclusief onderwijs te implementeren. De 
Staten mogen het recht op onderwijs geleidelijk verwezenlijken. Dit betekent dat zij dienen aan te 
tonen dat zij vorderingen maken en niet mogen nalaten om te handelen. Verdragspartijen zijn verplicht 
wetgeving aan te nemen, financiële middelen en menskracht toe te kennen, maatregelen te nemen ter 
bevordering van inclusiviteit en beroepsbeoefenaars in het onderwijs en overig onderwijspersoneel te 
scholen in het bieden van inclusief onderwijs. Deze verplichtingen zijn de verantwoordelijkheid van 
beleidsmakers en, op basis van landelijk beleid, van beroepsbeoefenaars in het onderwijs. Het is de 
taak van beleidsmakers een kader te creëren voor de uitvoering van inclusief onderwijs. Dit houdt 
zowel het aannemen van beleid in als het toekennen van middelen ten behoeve van inclusief 
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onderwijs. Beroepsbeoefenaars in het onderwijs zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
aangenomen kader. Het Verdrag en de aanbevelingen van het VRK-Comité stellen de verplichtingen 
van de Verdragspartijen vast voor het tot stand brengen van inclusief onderwijs. Het VRK-Comité legt 
ook een relatie tussen het recht op onderwijs zoals neergelegd in het VRK en hetzelfde recht in het 
VRPH dat ondubbelzinnig inclusief onderwijs voorschrijft ten behoeve van kinderen met een handicap. 
Dit is een voorbeeld van de onderlinge relatie tussen mensenrechteninstrumenten. 

Terwijl het VRK het recht van alle kinderen beschermt en een artikel bevat dat de bijzondere 
behoeften van kinderen met een handicap behandelt, biedt het VRPH een nog meer precieze 
bescherming van de rechten van kinderen met een handicap. Artikel 7 van het VRHP schrijft voor dat 
de Verdragspartijen alle nodige maatregelen moeten nemen om te waarborgen dat kinderen met een 
handicap alle mensenrechten kunnen genieten. Hetzelfde artikel versterkt ook de zelfstandigheid van 
kinderen met een handicap door te verzekeren dat zij het recht hebben van hun opvattingen blijk te 
geven over alle aangelegenheden die hen betreffen. Daarmee stappen ze af van het ‘belang van het 
kind’ criterium om meer te bewegen in de richting van een op rechten gebaseerde benadering. Het 
VRPH erkent de bijzondere bijstand waaraan kinderen met een handicap behoefte hebben bij het 
toegang verkrijgen tot hun rechten en legt de Staten op die bijstand te verlenen.  

Het VRPH is duidelijk over de verplichting om inclusief onderwijs te bieden. Artikel 24 van het Verdrag 
eist van Verdragspartijen dat zij op alle niveaus inclusief onderwijs bieden aan kinderen met een 
handicap. De stappen die moeten worden genomen om aan inclusief onderwijs uitvoering te geven, 
worden aan Verdragspartijen duidelijk gemaakt in de Slotbeschouwingen van het VRPH-Comité. De 
verplichtingen in het kader van het VRPH zijn vergelijkbaar met de verplichtingen die zijn opgelegd in 
het VRK, maar op het gebied van inclusief onderwijs zijn ze meer uitgewerkt en duidelijker. 
Verdragspartijen wordt aanbevolen ten behoeve van inclusief onderwijs wetgeving aan te nemen, 
middelen ter beschikking te stellen, alle hindernissen weg te nemen en in scholing te voorzien. 
Daarnaast wordt er kritiek geuit op Verdragspartijen die gesegregeerd, speciaal onderwijs in stand 
houden. Hen wordt de aanbeveling gedaan zulke systemen niet langer te ondersteunen. 

Aanbevelingen 
Verdragspartijen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaars hebben duidelijke verplichtingen en 
verantwoordelijkheden om inclusief onderwijs tot stand te brengen. Van belang is dat inclusief 
onderwijs niet alleen van bovenaf, maar ook van onder naar boven wordt ingevoerd. Ondersteuning, 
belangenbehartiging en scholing moeten zowel van ‘boven’ als van ‘onder’ komen. Zo krijgen kinderen 
met een handicap daadwerkelijk toegang tot inclusief onderwijs. 

Strategisch procederen, kan als middel dienen om verandering te bevorderen. In rechtszaken over 
onderwijs voor kinderen met een handicap die werden gewonnen, werd gesteld dat kinderen met een 
handicap recht hebben op redelijke aanpassingen en toegang tot een inclusieve school op voet van 
gelijkheid en zonder te worden gediscrimineerd. Samen kunnen deze eisen een onderbouwing 
vormen voor het invoeren van inclusief onderwijs. Kinderen met een handicap zijn in veel situaties niet 
in staat voor hun rechten op te komen. Procederen en belangenbehartiging door personen, 
gehandicaptenorganisaties en niet-gouvernementele mensenrechtenorganisaties zijn krachtige 
manieren om deze kinderen te helpen bij het verwerven van hun mensenrechten. 
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1. Inleiding 
Inclusief onderwijs1 voor alle lerenden is een recht dat in het internationaal recht steeds meer wordt 
erkend. Met name het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 
(“ECOSOC”) heeft bepaald dat onderwijs een mensenrecht is. Het VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (“VRPH”) en ook het eerdere VN-verdrag inzake de rechten van het kind 
(“VRK”) hebben dit recht op inclusief onderwijs vastgelegd. Inclusief onderwijs is een “benadering en 
filosofie ter onderbouwing van onderwijsverbetering” en het streven om “de behoeften aan kennis van 
allen […] maar in het bijzonder van diegenen die risico lopen op marginalisering en uitsluiting, aan te 
pakken”. Het betreft een “proces van het aan de orde stellen en gehoor geven aan de diversiteit aan 
behoeften van alle lerenden door middel van het vergroten van deelname aan leren, cultuur en 
samenleving en het verkleinen van uitsluiting binnen het onderwijs en uitsluiting van onderwijs.” 
Inclusief onderwijs is belangrijk voor alle lerenden, maar het is essentieel voor personen met een 
handicap. Niettemin, en niettegenstaande de hierboven genoemde VN-verdragen,2 is het in veel 
Staten nog steeds de gewoonte om in ieder geval sommige kinderen en volwassenen met een 
handicap onderwijs te verschaffen in een gesegregeerde omgeving. Hierdoor wordt deze 
gehandicapten hun volledig recht op onderwijs ontzegd3. Wil men inclusief onderwijs laten slagen, dan 
moeten de hindernissen die personen met een handicap ondervinden bij het deelnemen aan 
onderwijs, worden weggenomen.  

Hoewel er in academische, politieke en pedagogische kringen uitgebreid wordt gediscussieerd, 
bestaat er nog steeds verwarring over de verplichtingen die Verdragspartijen zijn opgelegd om 
inclusief onderwijs tot stand te brengen. Het internationaal recht dat Staten verantwoordelijk houdt 
voor het uitvoeren en faciliteren van mensenrechten, zorgt ervoor dat Staten vaak niet beschikken 
over begripsomschrijvingen, structuren of een strategie om aan de hun opgelegde verplichtingen te 
voldoen. Dit geldt voor het recht op inclusief onderwijs. 

Dit rapport wil een juridische analyse en een interpretatie bieden van de relevante internationale 
verdragen om te komen tot een beter begrip en een verduidelijking van de verplichting van 
Verdragspartijen om te zorgen voor inclusief onderwijs voor mensen met een handicap. Het rapport 
biedt eerst een korte bespreking van de interpretatie van verdragen. Daarbij worden zowel de 
gebruikelijke interpretatie-instrumenten besproken die worden gebruikt bij verdrags als de te volgen 
interpretatiemethode. Het gedeelte daarna bevat een bespreking van het recht op onderwijs als 
neergelegd in het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten 
(“ECOSOC”) en de verplichting van de Verdragspartijen het recht op onderwijs geleidelijk te 
verwezenlijken. Dit wordt gevolgd door een meer gedetailleerde beschrijving van de relevante 
bepalingen in het VRK en het VRPH. Ook worden de aanvullende middelen beschreven die kunnen 
worden gebruikt om het recht op inclusief onderwijs als voorzien in deze twee verdragen uit te leggen. 
Deze aanvullende middelen bestaan in ieder geval uit de Algemene Commentaren, Rapporten van 
Verdragspartijen en Slotbeschouwingen die het recht verder verklaren.  

                                                        

1 Peter Caton, ‘Inclusive Teaching for Children with Disabilities’ (2013) IDDC Paper, Teachers for All, 10. 

2 UNESCO, ‘Overcoming Exclusion through Inclusive Approaches in Education: A Challenge and a Vision, 
Conceptual Paper’ (UNESCO 2003), 4.  

3 bid., 7. 
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Dit rapport bevat een beschrijving en verduidelijking van de verplichtingen van Verdragspartijen 
krachtens het VRK en het VRPH met betrekking tot inclusief onderwijs4. Eveneens worden de 
verplichtingen besproken die zijn opgelegd aan beleidsmakers en beroepsbeoefenaars in het 
onderwijs voor het tot stand brengen van inclusief onderwijs.  

In het daarop volgende gedeelte wordt strategisch procederen behandeld en de manier waarop dat 
kan worden gebruikt als middel om het gestelde doel, inclusief onderwijs, te bereiken. Het laatste 
gedeelte bestaat uit de conclusies en een bespreking van de stappen die nog moeten worden 
genomen om inclusief onderwijs te realiseren en uit te voeren. 

                                                        

4 Republic of Guinea v Democratic Republic of the Congo (Judgment) [21] ICJ Rep. 639, waar het Internationaal 
Hof van Justitie het belang van jurisprudentie van onafhankelijke verdragsorganen met betrekking tot de 
interpretatie van de verdragen waaronder zij zijn gevestigd heeft erkend.  
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2. Verdragsinterpretatie 
Om te begrijpen hoe de rechten en verplichtingen in Verdragen moeten worden uitgevoerd, is het 
nodig die instrumenten eerst uit te leggen. De reden hiervoor is dat “elke verdragstoepassing, met 
inbegrip van de uitvoering ervan, een daaraan voorafgegane bewuste of onbewuste interpretatie van 
het recht vooronderstelt.”5 Deze uitleg vormt een cruciale brug tussen de geschreven regels en de 
regels in de praktijk.  

Internationaal gewoonterecht biedt regels van verdragsinterpretatie. Deze regels zijn gecodificeerd of 
opgesteld in het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (“Verdrag van Wenen”).6  Codificatie 
maakt de regels die neergelegd zijn in het Verdrag van Wenen tot regels die Verdragspartijen binden. 
Hun status als regels van internationaal gewoonterecht laat echter ook toe dat de interpretatieregels 
ook door Staten die geen partijen zijn bij het Verdrag van Wenen kunnen worden toegepast. Dat 
betekent dat deze interpretatieregels zowel op het VRK als het VRPH kunnen worden toegepast.7 Dit 
ongeacht of de Staten die partij zijn bij deze twee Verdragen, partij zijn bij het Verdrag van Wenen of 
niet.  

Het Verdrag van Wenen bepaalt dat de tekst van een Verdrag de voornaamste interpretatiebron is.8 
Daarvan moet als eerste worden uitgegaan. Artikel 31, lid 1 van het Verdrag van Wenen bepaalt dat 
een Verdrag te ‘goeder trouw’ moet worden uitgelegd “overeenkomstig de gewone betekenis van de 
termen in hun context9 en in het licht van het voorwerp en doel van het Verdrag”.10  In de leden 2 en 3 
wordt uitgewerkt waarmee rekening moet worden gehouden bij de verklaring van de context van een 
Verdrag.11 Die leden zijn niet een middel op zich, maar verduidelijken de inhoud van de “context” als 
bedoeld in lid 1. Omdat ze even zwaar wegen, moeten alle begrippen van lid 1als één holistisch 
geheel worden gezien wanneer een Verdrag met behulp van het Verdrag van Wenen wordt 
uitgelegd.12 Een dergelijke holistische benadering sluit aan bij de in het VRPH neergelegde visie. Het 
                                                        

5 Georg Schwarzenberger, ‘Myths and Realities of Treaty Interpretation Articles 27-29 of the Vienna Draft   
Convention on the Law of Treaties’ (1968) 9 Va. J. Int’l L. 1, 8. 

6 Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht, UN Doc. A/Conf.39/27 / 1155 UNTS 331 / 8 ILM 679 (1969) / 
63 AJIL 875 (1969), artikelen. 31-33 [hierna wordt hieraan gerefereerd als het Verdrag van Wenen]. 

7 Orakhelashvili, (n 6), 119. 

8 Oliver Dörr and Kristen Schmalenbach (eds.) Vienna Convention on the Law of Treaties: a commentary 
(Springer 2012), 541. De tekst van het verdrag is altijd het startpunt, aangezien dat is  wat lidStaten zijn 
overeengekomen. Alhoewel de tekst de primaire bron voor interpretatie is onder art. 31(1) van het erdag van 
Wenen (n 7), is de trend om alle elementen van art. 31(1) samen te nemen in een holistische benadering.  

9 De context is verder uitgewerkt in art. 31(2) Verdrag van Wenen waar staat dat de context de preambule van 
het verdrag, de bjilagen, de overeenkomsten tussen de partijen van het verdag gerelateerd aan de sluiting van 
het verdrag, ieder instrument van het verdrag en alle instrumenten geaccepteerd door alle partijen als zijnde 
gerelateerd aan het verdrag omvat. Art. 31(3) Verdrag van Wenen omvat een lijst met andere elementen die in 
acht moeten worden genomen met de context, inclusief latere overeenkomsten  en praktijken m.b.t. interpretatie.  

10 Verdrag van Wenen, (n 7), art. 31(1). 

11 Deze deelparagrafen worden hieronder beschreven.  

12 Mark E. Villiger, ‘The Rules on Interpretation: Misgivings, Misunderstandings, Miscarriage? The ‘Crucible’ 
Intended by the International Law Commission’ in Enzo Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties: Beyond the 
Vienna Convention (Oxford University Press 2011), 105, 114. 
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Commentaar van de International Law Commission op de Ontwerpartikelen bevestigt deze holistische 
benadering door het volgende te verklaren:  

…het toepassen van de intepretatiemiddelen die in het artikel worden genoemd, zou één enkele activiteit moeten 
zijn. De verschillende elementen zoals ze zich in een zaak voordoen, zouden samen moeten komen in een 
‘smeltkroes’. Hun interactie zou een juridisch relevante verklaring moeten opleveren.13  

Een korte blik op elk van de in Artikel 31 genoemde elementen kan verhelderend werken bij de 
bespreking van het interpretatieproces.14 

Ten eerste vereist ‘goede trouw’ dat “Verdragspartijen oprecht, eerlijk en redelijk handelen en afzien 
van het behalen van oneerlijk voordeel.”15 Ten tweede rust de ‘gewone betekenis’ van een term op de 
letterlijke tekst die de partijen zijn overeengekomen en niet op de bedoeling van partijen of op 
besprekingen of afspraken die tussen de partijen zijn gemaakt.16  ‘Gewone betekenis’ wordt 
omschreven als de "gangbare en normale, gewone en gebruikelijke betekenis” van een term.17 
Daarnaast dient bij het bestuderen van de context van het Verdrag de tekst in zijn geheel te worden 
geraadpleegd18, dus ook de titel van het Verdrag, de preambule, de bijlagen en de protocollen.19 
‘Onderwerp en doel van het Verdrag’ is ook een element waarmee rekening moet worden gehouden. 
De betekenis ervan kan worden achterhaald door de gehele tekst door te lezen, met inbegrip van de 
preambule, de materiële bepalingen en de titel en door het karakter van het Verdrag en het doel 
waarop het Verdrag zich richt, te bepalen.20 Bovendien moeten ‘onderwerp en doel’ van mensen-
rechtenverdragen evolutief worden geïnterpreteerd om de daarin beschermde rechten op een duur-
zame en vooruitstrevende manier te bevorderen en de doeltreffendheid ervan te verzekeren.21 Let 

                                                        

13 International Law Commission [ILC], Draft Articles on the Laws of Treaties with Commentaries 187, 219–20 
(art. 28 cmt. 8), in International Law Commission [ILC], Report of the International Law Commission on the Work 
of its Eighteenth Session, UN Doc. A/CN.4/191 (1966). 

14 Alhoewel ze hieronder opeenvolgend worden genoemd, hebben de elementen van interpretatie geen volgorde 
van toepassing. In plaats daarvan moeten de elementen als geheel worden gezien.  

15 Villiger, (n 13), 109. 

16 Dörr and Schmalenbach, (n 9), 541. 

17 Villiger, (n 13), 109. 

18 Verdrag van Wenen, (n 7), art. 31(2). De context omvat (a) iedere overeenkomst gerelateerd aan het verdrag 
die gemaakt is tussen alle partijen in verband met de sluiting van het verdrag, en (b) ieder instrument dat gesloten 
is door één of meerdere partijen in verband met de sluiting van het verdrag en dat geaccepteerd is door andere 
partijen als zijnde een instrument gerelateerd aan het verdrag.  

19 Dörr and Schmalenbach, (n 9), 543. 

20 Ibid., 546. 

21 Malgosia Fitzmaurice, ‘Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties and the European Court of Human 
Rights’ in Alexander Orakhelshvili and Sarah Williams (eds), 40 Years of the Vienna Convention on the Law of 
Treaties (British Institute of International and Comparative Law 2010) 55, 56, citing Rudolf Bernhardt, ‘Evolutive 
Treaty Interpretation, Especially of the European Convention on Human Rights’  (1999) 42 GYIL 12, 16-17; 
Villiger, (n 13), 110. 
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wel, bij de bepaling van het onderwerp en doel van het Verdrag mag de betekenis van de 
verdragstekst, als die duidelijk is, niet worden tegengesproken.22   

Daar komt bij dat, als men de context van een Verdrag bestudeert, elk Verdrag moet worden gelezen 
in het kader van het internationaal recht.23 In het bijzonder mensenrechtenverdragen zijn met elkaar 
verbonden door de gemeenschappelijke beginselen waardoor ze worden geleid.24 “Om de 
verplichtingen van een Staat krachtens deze verdragen goed te kunnen begrijpen, is het nodig om alle 
mensenrechtenverdragen waarbij de Staat partij is te lezen als één geheel.”25 Dit doet vermoeden dat 
de mensenrechten die in elk van deze verdragen worden beschermd, zijn verbonden met de rechten 
in elk van de andere verdragen en dat ze op elkaar voortbouwen op weg naar een volledige 
bescherming van alle rechten. Dit geldt in het bijzonder voor Verdragen als het VRK en het VRPH. 
Een van de doelen van deze Verdragen is namelijk het garanderen van universele mensenrechten 
voor specifieke groepen van mensen, in het bijzonder kinderen en personen met een handicap. Het 
buro van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft nader uitgelegd dat de rechten die 
voorzien zijn in mensenrechtenverdragen “gemeenschappelijke beginselen” bevatten “[die] onderling 
afhankelijk en onderling verbonden [zijn] en elkaar wederzijds versterken” en elkaar zouden moeten 
aanvullen.26 Met deze gemeenschappelijkheid moet rekening worden gehouden wanneer een Verdrag 
wordt uitgelegd en ze moet worden gebruikt om the context van een Verdrag nader te bepalen. Het 
Kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten heeft bevestigd dat mensenrechten-
verdragen moeten worden gelezen als elkaar aanvullende Verdragen.27 Dat betekent dat de 
interpretatie van mensenrechtenverdragen er baat bij kan hebben als de verklaring van gelijke 
formuleringen of rechten die in andere Verdragen worden beschermd, worden bestudeerd.28 Om die 
reden zou een Verdrag, als het niet is bedoeld om een nieuwe regel op te stellen of een bestaande 
internationaalrechtelijke regel te bevestigen,29 zo gelezen moeten worden dat bestaand internationaal 
recht wordt versterkt en bevorderd.  

Artikel 31, lid 3, bepaalt bovendien dat iedere later tot stand gekomen overeenstemming tussen de 
partijen of toepassing wat betreft de verklaring van het Verdrag gebruikt kan worden om de context 
van het Verdrag te bepalen, die, als hiervoor al is opgemerkt, zelf relevant is voor de interpretatieging 
                                                        

22 Dörr and Schmalenbach, (n 9), 547, citing Federal Reserve Bank of New York v Bank Markazi Iran-United 
States Claims Tribunal Decision no DEC 130-A28-FT (19 December 2000). 

23 Verdrag van Wenen, ( n 7), art. 31 (3)(c). 

24 Andrea Broderick, ‘Interpretation of the Equality and Non-Discrimination Provisions in the CRPD’ 
ongepubliceerde scriptie,citeert de Office of the High Commissioner for Human Rights, The United Nations Rights 
Treaty System: An Introduction to the Core Human Rights Treaties and Treaty Bodies, 20, beschikbaar op 
<www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30en.pdf>. 

25 Office of the High Commissioner for Human Rights, The United Nations Rights Treaty System: An Introduction 
to the Core Human Rights Treaties and Treaty Bodies, 14, beschikbaar op 
<www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30en.pdf>. 

26 Ibid. 

27  Ibid. 

28 Broderick, (n 25). 

29  Men zou kunnen kijken naar de doel en strekkingvan het verdrag om te zien of het ontworpen was om  nieuw 
internationaal recht te creeëren of bestaand internationaal recht te veranderen.  
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van het Verdrag.30 ‘Latere overeenstemming’ en ‘later gebruik’ zijn ondersteunde, subsidiaire 
interpretatie-middelen, die gebruikt zouden moeten worden om de algemene context van het Verdrag 
bloot te leggen. ‘Later tot stand gekomen overeenstemming’ betreft die afspraken die bijdragen aan 
het verhelderen van de in het Verdrag gebruikte terminologie,31 terwijl ‘later gebruik’ betrekking heeft 
op een gedragspatroon bij de toepassing van het Verdrag.32  ‘Later gebruik’ omvat tevens de 
Algemene Commentaren en de Slotbeschouwingen van de Verdragsorganen. 'Later gebruik' en 'latere 
overeenstemming' mogen hun nut hebben, maar ze zouden alleen moeten worden ingezet om een 
beter begrip te krijgen van de context van een Verdrag als deze zijn overeengekomen tussen alle 
partijen.  

Zoals bepaald in artikel 32 van het Verdrag van Wenen zijn er ook aanvullende middelen van 
interpretatie die op de tweede plaats staan in de rangorde, onder de middelen van artikel 31. Hoewel 
de tekst de primaire bron blijft, kunnen aanvullende middelen van ging, waaronder ook het terugvallen 
op de travaux prèparatoires (voorbereidende werkzaamheden) en documenten die verband houden 
met de omstandigheden waaronder het Verdrag is gesloten, relevant zijn om de betekenis die is 
voorgekomen uit de toepassing van artikel 31 te bevestigen.33 Hoewel aanvullende middelen mogen 
worden gebruikt als “bewijs dat moet worden afgewogen tegen al het andere relevante bewijs van de 
bedoeling van de partijen, ’’hoeft er “[voor] het leveren van bewijs van hun gemeenschappelijke 
overeenstemming”, 34  “geen [aanvullend middel] worden gebruikt als de tekst … voldoende duidelijk 
is.”35 Dit onderscheid brengt een rangorde aan tussen de interpretatiemiddelen van de artikelen 31 en 
32 en laat zien dat de aanvullende middelen van artikel 32 ondergeschikt zijn aan de primaire 
interpretatiemiddelen van artikel 31.36 

Het gebruik van aanvullende interpretatiegingsmiddelen zoals voorzien in de artikelen 31, lid 3 en 32 
is beperkt. Ze mogen alleen worden gebruikt om de betekenis vast te stellen als de interpretatie 
overeenkomstig artikel 31 van het Verdrag van Wenen “(a) de betekenis dubbelzinnig of duister laat, 
of (b) tot een resultaat leidt dat duidelijk ongerijmd of onredelijk is”.37 De aanvullende middelen van 
artikel 32 kennen geen rangorde, maar kunnen zonder veel beperkingen worden geraadpleegd zodra 
zij worden ingeroepen.38 Niettemin mogen de aanvullende middelen alleen worden gebruikt om de 

                                                        

30 Verdrag van Wenen, (n 7), art. 31 (3). 

31 Dörr and Schmalenbach, (n 9), 553. 

32 Ibid. 

33 Verdrag van Wenen, (n 7), art. 31 (2). 

34 Richard Gardiner, ‘The Role of Preparatory Work in Treaty Interpretation’ in Alexander Orakhelshvili and 
Sarah Williams (eds), 40 Years of the Vienna Convention on the Law of Treaties ( British Institute of International 
and Comparative Law 2010), 97, 98 citeert Sir Humphrey Waldock, Special Rapporteur ‘Third Report on the law 
of treaties’ A/CN.4/§67 and Add.1-3. Yearbook of the International Law Commission vol. II (1964), 58, para. 21. 

35  Dörr and Schmalenbach, (n 9), 572, citeert SS Lotus’ (Judgment) PCIJ Ser. A. no 10, 16 (1927). 

36 Ulf Linderfalk, ‘Is the Hierarchical Structure of Articles 31 and 32 of the Vienna Convention Real or Not? 
Interpreting the Rules of Interpretation’ (2007) 54 Netherlands International Law Review, 133, 136. 

37 Verdrag van Wenen, (n 7), art. 32; Linderfolk, (n 37), 136. 

38 Luigi Sbolic, ‘Supplementary Means of Interpretation’ in Enzo Cannizzaro (ed.), The Law of Treaties: Beyond 
the Vienna Convention (Oxford University Press 2011), 145,156. 
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betekenis van termen te verduidelijken of te bevestigen, omdat de verdragstekst zelf de eerste en 
voornaamste bron van verdragsverklaring blijft.39  

Al lezend kunnen in de artikelen 31 en 32 van het Verdrag van Wenen bepaalde benaderingen van 
verdragsinterpretatie worden onderscheiden die aansluiten bij de hierboven beschreven 
interpretatiemethodes.40 Die benaderingen zijn de volgende: grammaticale, systematische, 
teleologische en historische interpretatie.  

Bij grammaticale interpretatie wordt de tekst op een objectieve manier gelezen. Deze benadering gaat 
uit van de gewone betekenis van een term en kijkt niet verder dan de tekst.  

De systematische interpretatiemethode laat zich leiden door de context van het Verdrag als geheel. 
Deze benadering bekijkt alle tekst rondom het Verdrag. Daaronder de preambule, de bijlagen en alle 
overeenstemming of instrumenten tussen de Verdragspartijen die betrekking hebben op het Verdrag.  

De volgende benadering is de teleologische. Deze richt zich op onderwerp en doel van het Verdrag. 
De teleologische benadering wordt bij voorkeur gebruikt bij de verklaring van 
mensenrechtenverdragen.41 De gedachte achter deze voorkeursbehandeling is dat de in 
mensenrechtenverdragen beschermde waarden worden belichaamd door het voorwerp en doel van 
het Verdrag.42 Deze benadering kan daarom leiden tot een interpretatie die de beginselen van het 
Verdrag zo dicht mogelijk benadert.  

Ten slotte bespreken we de historische interpretatie. Die maakt gebruik van aanvullende middelen van 
interpretatie. Ze kijkt naar de voorbereidende werken (travaux prèparatoires), de verdragsontwerpen 
en andere informatie over de omstandigheden van vóór de vaststelling van het Verdrag die bijdragen 
om de bedoeling van de partijen te verduidelijken. Omdat de historische interpretatie is gebaseerd op 
aanvullende interpretatiemiddelen, moet zij niet als enige methode worden gebruikt. Ze moet 
bovendien alleen worden gebruikt ter bevestiging van de betekenis die werd gevonden door de 
interpretamiddelen van artikel 31 toe te passen.43  

Hoewel elk van deze vier benaderingen op verschillende aspecten is gericht, legt het Verdrag van 
Wenen de nadruk op een holistische interpretatieging. Om die reden moeten deze vier methoden 
samen worden toegepast bij het verklaren van een Verdrag.  

De hierna volgende interpretatie van bepalingen over inclusief onderwijs in zowel het VRK als het 
VRPH maakt gebruik van de beginselen en middelen die in het Verdrag van Wenen worden 
beschreven. De teleologische manier van interpretatie is geschikt om als eerste te worden ingezet bij 

                                                        

39 Linderfalk, (n 37), 136. 

40 Anna Arstein-Kerslake, ‘A Call to Action: The Realization of Equal Recognition Under the Law for People with 
Disabilities in the EU’ (2014) 5 European Yearbook of Disability Law (intersentia), citeert Sir Ian  McTaggart 
Sinclair, The Vienna Convention on the Law of Treaties (Manchester University Press, 1984), 114-115. Zie ook 
<http://www.judicialmonitor.org/archive_0906/generalprinciples.html> Laatst bezocht op 10 juli 2014. 

41 Arstein-Kerslake, (n 41); Broderick, (n 25). 

42 Broderick, (n 25), citeert Birgit Peters, ‘Aspects of Human Rights Interpretation by the UN Treaty Bodies’ in 
Helen Keller and Geir Ulfstein (eds.) UN Human Rights Treaty Bodies, Law and Legitmacy (Cambridge University 
Press 2012). 

43 Verdrag van Wenen (n 7), artikelen 31 en 32. See also Broderick, (n 25). 
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de interpretatie van het VRK en het VRPH, omdat deze manier de voorkeur geniet bij het verklaren 
van mensenrechtenverdragen. Deze methode maakt gebruik van het ‘voorwerp en doel’ van een 
mensenrechtenverdrag als de belichaming van de bedoeling van de verdragspartijen. De holistische 
benadering moet een interpretatie opleveren die harmonieus en coherent is en die goed aansluit bij 
het Verdrag als geheel zodat de verdragsbepaling rechtswerking heeft.44 ‘Later gebruik’ wordt wat het 
VRK en het VRPH betreft, ook gebruikt als een middel waarmee de specifieke verplichtingen kunnen 
worden uitgelegd en omschreven. In combinatie met de teleologische methode is dit ook een 
geschikte benadering, omdat het de praktische toepassing van de Verdragen bloot legt en zich 
daardoor laat leiden. Om die reden worden in de volgende gedeelten van dit rapport de 
interpretatiemiddelen van het Van Wenen in combinatie toegepast om de betekenis van het recht op 
inclusief onderwijs en de verplichtingen die de Verdragspartijen hierbij hebben, vast te stellen. 

                                                        

44 Orakhelashvili, (n 6), 121, citeert US-Continued Existence and Application of Zeroing Methodology, AB- 2008-
11, Report of the Appellate Body, WT/DS350/AB/R (4 February 2009), par. 268. 
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3. Achtergronden bij het recht op inclusief onderwijs 
 
3.1 Onderwijs als mensenrecht 
Inclusief onderwijs is niet altijd een fundamenteel internationaal onderwijsdoel geweest, maar het 
recht op onderwijs is wel vanaf het eerste mensenrechteninstrument prominent aanwezig geweest.45 
Het werd voor het eerst een bindende internationale verplichting in het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele rechten (“ECOSOC”).46 In dat Verdrag wordt erkend dat ieder mens 
het recht heeft op onderwijs gericht op de volledige ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid, het 
besef van waardigheid en eerbied voor mensenrechten en fundamentele vrijheden.47 Dit recht op 
onderwijs dient een ieder in staat te stellen om daadwerkelijk te participeren in een vrije samenleving 
en begrip, verdraagzaamheid en vriendschap onder alle soorten mensen te bevorderen en bij te 
dragen aan het handhaven van de vrede.48 Onderwijs wordt als een cultureel recht gezien, maar het is 
ook verbonden met veel andere mensenrechten.49 Dit omdat het genot en de verwezenlijking van 
andere rechten afhangt van onderwijs. Als gevolg van deze relatie, is het recht op onderwijs een 
voorbeeld van de ondeelbaarheid en onderlinge afhankelijkheid van alle mensenrechten.50  “Als een 
verzelfstandigingsrecht is onderwijs het voornaamste medium waarmee economisch en sociaal 
gemarginaliseerde volwassenen en kinderen de middelen kunnen verwerven om volledig te kunnen 
deelnemen aan hun samenlevingen”.51 Onderwijs creëert kansen en maakt het mogelijk dat mensen 
de hun toekomende rechten genieten. 

In zijn Algemeen Commentaar 13 legt het Comité voor economische, sociale en culturele rechten 
(“CESCR”) het recht op onderwijs nader uit. Het CESCR verklaart dat onderwijs op alle niveaus 
beschikbaar, toegankelijk, aanvaardbaar en flexibel moet zijn.52 Beschikbaarheid betekent het in het 

                                                        

45  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810 at 71, (1948), art. 
26 [hierna UDHR genoemd]. 

46 Internationaal Verdrag inzak e economische, sociale en culturele rechten,  G.A. Res. 2200 (XXI), U.N. 
G.A.O.R., 21st Sess., Supp. No. 16, at arts. 1, 3, 6, 15, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 UNTS 3, (1976),  art. 13 
[hierna ECOSOC genoemd]. 

47 Ibid., art. 13(1). 

48 Ibid. 

49 Nowak, Manfred, ‘The Right to Education,’ in Asbjøn Eide, Catarina Krause, and Allan Rosas (eds.), Economic 
Social and Cultural Rights. A Textbook Second Revised Edition (Kluwer Law International: The Hague, The 
Netherlands, 2001), 245; Comité voor economische, sociale en culturele rechten [hierna  gefereerd aan als 
CESCR],General Comment n. 13, Het recht op onderwijs  (art. 13 van het Verdrag), U.N. Doc. E/C.12/1999/10 
(1999), par. 1. 

50 United Nations General Assembly, Human Rights Council Annual report of the United Nations High 
Commission for Human Rights and reports of the Office of the High Commission and the Secretary-General. 
Thematic study on the right of persons with disabilities to education. A/HRC/25/29 (18 december 2013), par. 9 
[Hierna gefereerd aan als Mensenrechtenraad] 

51  Ibid. 

52 CESCR, General Comment n. 13, (n 50), par. 6. 
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leven roepen en in stand houden van functionele onderwijsfaciliteiten. Faciliteiten die over alle 
materialen en middelen beschikken die voor het onderwijs aan lerenden nodig zijn.53 Onderwijs moet 
toegankelijk zijn voor alle lerenden.54 Dit is ook onderwijs waarin niet wordt gediscrimineerd en dat 
voor iedereen fysiek en economisch toegankelijk is. Aanvaardbaarheid van onderwijs betreft de vorm, 
inhoud, onderwijsprogramma’s en het wezen van onderwijs.55 Die moeten aanvaardbaar zijn, zodat 
aan alle studenten kwalitatief goed onderwijs kan worden gegeven. Ten slotte moet onderwijs flexibel 
zijn om zich te kunnen aanpassen aan de veranderende en uiteenlopende behoeften van studenten.56 
Onderwijs is geen “pasklaar” begrip. Omdat onderwijs een recht is, moet het zich aanpassen aan de 
leerbehoeften van studenten – en niet andersom.  

Zoals bij andere mensenrechten het geval is, moeten Verdragspartijen bij het uitvoeren van het recht 
op onderwijs bepaalde verplichtingen nakomen. Deze verplichtingen worden kort en krachtig  
beschreven door het CESCR in zijn Algemeen Commentaar 13: 

De verplichting te ‘eerbiedigen’ eist van Verdragspartijen dat zij maatregelen vermijden die het genot van het 
recht op onderwijs belemmeren of verhinderen. De beschermingsverplichting eist van Verdragspartijen dat zij 
maatregelen nemen die derden verhinderen zich te mengen in het genot van het recht op onderwijs. De 
verplichting het recht op onderwijs te ‘vervullen’ (mogelijk maken) eist van Staten dat zij positieve maatregelen 
nemen die het mogelijk maken voor personen en samenlevingen het recht op onderwijs te genieten en hun 
daarbij behulpzaam te zijn. Tenslotte rust op Verdragspartijen een verplichting om het recht op onderwijs te 
vervullen (er in te voorzien). Als algemene regel geldt dat op Verdragspartijen de verplichting rust een specifiek 
recht in het Verdrag te vervullen (er in te voorzien) als een persoon of een groep niet in staat is, om redenen 
waarover zij geen zeggenschap hebben, het recht zelf te verwezenlijken met de middelen die hun ter beschikking 
staan.57  

Het CESCR bespreekt in het bijzonder de positieve, negatieve en gemengde karakters van de 
verplichtingen van de Verdragspartijen waar het gaat om het recht op onderwijs. Hoewel de 
verplichtingen te eerbiedigen, te beschermen en te vervullen even zwaar wegen en in samenloop 
moeten worden uitgevoerd, vormt de verplichting te vervullen de kern van de verwezenlijking van 
economische, sociale en culturele rechten.58 Het begrip 'geleidelijke verwezenlijking' van rechten was 
in feite gebaseerd op het inzicht dat Staten onmogelijk dit type rechten onmiddellijk in één keer 
kunnen verwezenlijken.59  

                                                        

53 Ibid., par. 6(a). 

54 Ibid., par. 6(b). 

55 Ibid., par. 6(c). 

56 Ibid., par. 6(d). 

57 Ibid., par. 47. Zie Magdalena Sepúlveda, The Nature of the Obligations under the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (Intersentia 2003), Hoofdstukken V en VII voor een meer gedetailleerde 
discussie over de fundamentele verplichtingen van lidStaten van internationale instrumenten. 

58 Mathew Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights A Perspective on its 
Development (Oxford University Press 1995) 113. 

59 Ibid., 113-114. 
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3.2 Geleidelijke versus onmiddellijke verwezenlijking van onderwijs 
Op Verdragspartijen rust de verplichting elementen van het recht op onderwijs geleidelijk te 
verwezenlijken.60 Geleidelijke verwezenlijking van rechten, waaronder het recht op onderwijs, is een 
enigszins controversieel begrip. Geleidelijke verwezenlijking staat Verdragspartijen toe het recht over 
een langere periode te verwezenlijken en over een langere periode uitvoeringsmaatregelen te nemen. 
Door de kosten die er mee zijn gemoeid en de economische en financiële beperkingen waarvoor veel 
Staten zich zien geplaatst, is het bij bepaalde rechten toegestaan ze geleidelijk in plaats van 
onmiddellijk te verwezenlijken.  

Het karakter van de verplichtingen van Staten draait om zijn betekenis. De meeste rechten die worden 
verleend, hangen in verschillende mate af van de beschikbaarheid van middelen en dit feit wordt 
erkend en is terug te vinden in het begrip ‘geleidelijke totstandbrenging’.61 

Geleidelijke verwezenlijking weerspiegelt “de werkelijkheden van de wereld waarin wij leven en de 
ermee gepaard gaande moeilijkheden waarmee een land wordt geconfronteerd bij het verzekeren van 
de volledige verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten”.62 Op Staten rust de plicht 
om hun internationaalrechtelijke verplichtingen na te komen en zich, al naar gelang hun economische 
beperkingen, zo optimaal mogelijk te houden aan sociale, culturele en economische rechten. Van een 
Staat die partij is bij een mensenrechtenverdrag wordt verwacht dat hij de bepalingen onmiddellijk 
verwezenlijkt. In sommige gevallen is, gezien de realiteit van economische beperkingen, geleidelijke 
verwezenlijking toegestaan.63  

De begrippen ‘geleidelijke invoering’ en ’geleidelijke verwezenlijking’ eisen van een Verdragspartij dat 
hij stappen onderneemt “met volledige gebruikmaking van de hem ter beschikking staande middelen, 
met het oog op een geleidelijk totstandbrenging van de volledige verwezenlijking van de erkende 
rechten … met alle passende middelen, waaronder in het bijzonder de invoering van wettelijke 
maatregelen”.64  ‘Stappen ondernemen’ veronderstelt dat er gestage voortgang wordt geboekt in 
plaats van onmiddellijk een volledig resultaat.65 De formulering ‘volledige gebruikmaking van de hem 
ter beschikking staande middelen’ om rechten te verwezenlijken, is problematisch en subjectief. 
Staten dienen hun begrotingen te raadplegen om het maximale bedrag te bepalen en de 
beschikbaarheid van middelen vast te stellen. Onder ‘middelen’ vallen natuurlijk financiële middelen, 
maar ook “de omvang, billijkheid en doeltreffendheid van het bestuurssysteem [van een Staat], van de 
bestuursinstellingen en de middelen voor geschillenbeslechting….. [en] zijn elementaire infrastructuur 
voor gemeenschapsvoorzieningen”, met inbegrip van onderwijs.66 Samen vormen deze elementen 
een factor die van invloed is op de uitvoering. De verplichting rechten volledig te verwezenlijken 

                                                        

60 ECOSOC, (n 47), Art. 14. 

61 Philip Alston and Gerard Quinn, ‘The Nature and Scope of States Parties’ Obligations under the International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights’ (1987) Human Rights Quarterly 9:2,  156, 172. 

62 Ben Saul et al., The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Commentary, Cases, and 
Materials (Oxford University Press 2014) 152. 

63 Craven, (n 59), 133. 

64 ECOSOC, (n 47) Art. 2 (1). 

65 Saul, (n 63), 137. 

66 Ibid., 144. 
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vooronderstelt dat een Verdragspartij over voldoende middelen beschikt om die rechten te 
verwezenlijken; een gebrek aan middelen is echter geen reden om niet te handelen.67 

Op Staten rust een “onmiddellijke verplichting het genot van elk economisch, sociaal en cultureel recht 
op een essentieel minimumniveau te verzekeren”.68 Als een Staat die essentiële minimumverplichting 
niet nakomt als gevolg van een gebrek aan beschikbare middelen, dan dient hij “aan te tonen dat alles 
in het werk is gesteld om de middelen die wel tot zijn beschikking staan, aangewend zijn om aan deze 
minimumverplichtingen met de hoogste prioriteit te voldoen”.69 Een gebrek aan middelen bevrijdt een 
Staat niet van zijn verplichting. Dit omdat een Staat, ongeacht zijn economische middelen, 
mensenrechten te allen tijde moet blijven eerbiedigen.70 Zelfs in tijden van ernstig beperkte middelen, 
of die nu door een recessie worden veroorzaakt of door iets anders, dienen Staten toch de rechten 
van alle leden van de maatschappij en speciaal van diegenen die het meest risico lopen op het verlies 
van rechten, te beschermen.71  

Om te bepalen of een Staat voldoende stappen heeft genomen om het maximum aan beschikbare 
middelen te gebruiken, dient met de volgende aspecten rekening te worden gehouden:  

 de mate waarin de maatregelen bewust voor dat doel waren genomen, specifiek waren en waren 
gericht op het vervullen van economische, sociale en culturele rechten; 

 of een Verdragspartij zijn besluiten had genomen op een wijze die niet discriminatoir is en waarbij 
van willekeur geen sprake is; 

 of een besluit dat door de Verdragspartij werd genomen om (geen) beschikbare middelen toe te 
kennen in overeenstemming is met de normen van het internationaal mensenrechtenrecht; 

 of bij meer dan één beschikbare beleidsoptie de Verdragspartij voor die optie kiest die zo min 
mogelijk de rechten die neergelegd zijn in het Verdrag beperkt;  

 het tijdsbestek waarin de stappen werden genomen;  

                                                        

67  Craven, (n 59), 106, 115. 

68 Saul, (n 63), 156, citeert UN Office of the High Commission for Human Rights, Monitoring the  Convention of 
the Rights of Persons with Disabilities, Guidance for Human Rights Monitors (Professional Training Series No.17), 
28. 

69  Saul, (n 63), 146, citeert CESCR, General Comment n. 3, The nature of States parties’ obligations, UN Doc. 
E/1991/23, E/C.12/1990/8 (1990), par. 10. 

70 Saul, (n 63),147, 148, refererend aan de Limburg Principes 25-28: Limburg Principes betreffende het 
implementeren van het Internationale Covenant voor  Economische, Sociale and Culturele Rechten, zoals 
opgenomen in  Commission on Human Rights, Note Verbale gedateerd 5 december 1986 van de  Permanente 
Missie van Nederland bij hetVerenigde Naties kantoor in  Geneva geaddresseerd aan het Centrum voor 
Mensenrechten, E/CN.4/1987/17 (8 januari 1987). 

71  Sepúlveda, (n58), 314, citeert CESCR, General Comment n. 3, (n 70), par. 12. 
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 of bij de stappen rekening was gehouden met de onzekere situatie van achtergestelde en 
gemarginaliseerd personen of groepen, of deze vrij van discriminatie waren en of aan ernstige en 
risicovolle situaties voorrang was gegeven.72 

Elk van deze aspecten kan worden geëvalueerd om te bepalen of een Staat voldoende voortgang 
heeft gemaakt bij het verwezenlijken van economische, sociale en culturele rechten. Van al deze 
factoren wordt gebruik gemaakt om te bepalen hoe de Staat zijn verplichtingen zal uitvoeren en aan 
zijn verplichtingen zal voldoen. Hoewel enige flexibiliteit is toegestaan, laat geleidelijke verwezenlijking 
niet toe dat Staten de uitvoering van rechten naast zich neerleggen en ze eist van Staten dat zij hun 
internationale verplichtingen vervullen. Verdragspartijen hebben daarom de “voortdurende verplichting 
‘zo snel en zo doeltreffend mogelijk’ voort te gaan op de weg naar volledige verwezenlijking”73 van het 
recht op onderwijs. Er is geen termijn bepaald waarbinnen een Staat maatregelen geleidelijk dient uit 
te voeren en ook de snelheid waarmee dat moet gebeuren is niet uitdrukkelijk vastgesteld. Toch heeft 
het Europees Comité voor Sociale Rechten het verzuim van een Staat voortgang te maken met het 
onderwijs voor kinderen met een handicap, veroordeeld.74 In, met name de zaak Mental Disability 
Advocacy Center (MDAC) v. Bulgaria, merkt het Comité het volgende op:  

“De vorderingen die zijn gemaakt waren zeer traag en betroffen voornamelijk het aannemen van wetgeving en 
het maken van beleid. waarvan weinig of niets is uitgevoerd. Het was goed mogelijk geweest een aantal concrete 
stappen te nemen … De voortgang is bij het huidige tempo daarom apert onvoldoende.” 75 

Aldus moeten Staten, willen zij kunnen bewijzen dat er sprake is van een geleidelijke verwezenlijking 
van rechten, aantonen dat er voortuitgang wordt geboekt. Ook moeten ze een beschrijving geven van 
de stappen en processen waarvan gebruikt werd gemaakt om die vooruitgang te bereiken.76 

De verplichting vooruitgang te boeken of door te gaan, veronderstelt dat achteruitgang van een recht 
het tegenovergestelde is van vooruitgang.77 Achteruitgang vormt daarom een schending van de 
verplichting mensenrechten geleidelijk te verwezenlijken.78 Het VN-kantoor van de Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten heeft uitdrukkelijk verklaard dat het “Staten verboden is om stappen te nemen 
die een achteruitgang betekenen of maatregelen die het genot van economische, sociale en culturele 
rechten verminderen.”79 Over het geheel genomen is het zo dat als Staten hun verplichtingen negeren 
door niet of onredelijk te handelen, zij zullen worden geacht hun verplichtingen niet te zijn 
                                                        

72 Saul, (n 63) 149, 159, citeert CESCR, Verklaring: een evaluatie van de verplichting om stappen te nemen met 
volledige gebruikmaking van de bestaand hulpbronnen onder het Optionele protocol van het verdrag, 
E/C.12/2007/1 (10 mei 2007). 

73 CESCR, General Comment n. 13, (n 50), par. 44, citeert CESCR General Comment n. 3, (n 70), par. 85. 

74 Mental Disability Advocacy Center (MDAC) v Bulgaria, Klacht N. 41/2007, 3 juni 2008 (Euroepes Comité voor 
Sociale Rechten), par. 47. 

75 Ibid. Deze zaak was beargumenteerd op grond van rechten beschermd binnen de Raad van Europa, 
Europees Sociaal Handvest (Herzien), ETS 163 (1996). 

76 Craven, (n 59), 129. 

77 Ibid., par. 45; Sepúlveda, (n58), 319. 

78 Saul, (n 63), 151. 

79 Ibid., citeert UN Office of the High Commission for Human Rights, (n 69), 28. 
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nagekomen.80 Deze schendingen kunnen niet worden genegeerd omdat “het meer dan ooit dringt 
deze rechten serieus te nemen en om die reden regeringen ter verantwoording te roepen over het niet 
voldoen aan haar verplichtingen op dit gebied.”81 

Het recht op onderwijs is een recht dat voornamelijk geleidelijk kan worden verwezenlijkt. Beperkingen 
van financiële aard spelen zeker een rol bij het volledig uitvoeren van dit recht. De positieve aspecten 
van de verplichtingen met betrekking tot het recht op onderwijs, waaronder de verplichting een 
schoolsysteem te ontwikkelen en te onderhouden en te verzekeren dat elke lerende onderwijs 
ontvangt, vormen de kern van het recht op onderwijs.82 Deze stappen kunnen echter niet worden 
genomen zonder middelen. De positieve verplichtingen mogen geleidelijk verwezenlijkt worden. Op 
Verdragspartijen rust de verplichting met optimale gebruikmaking van de hun ter beschikking staande 
middelen stappen te ondernemen om aan deze positieve verplichtingen te voldoen.83  

Geleidelijke verwezenlijking houdt meer in dan het zich alleen onthouden van handelingen die nadelig 
kunnen uitwerken voor mensen met een handicap.84 Geleidelijke verwezenlijking van de rechten van 
mensen met een handicap vereist van Staten dat zij “positieve actie ondernemen om structurele 
nadelen te verkleinen en mensen met een handicap met voldoende voorkeur te behandelen om zo de 
doelstelling van volledige deelname en gelijkheid in de maatschappij voor alle mensen met een 
handicap tot stand te brengen.”85 Dit betekent dat er meer middelen nodig zijn voor het geleidelijk 
verwezenlijken van de rechten van mensen met een handicap. Dit omdat Verdragspartijen wellicht 
meer zullen moeten uitgeven om toegang op gelijke voet te verzekeren en deze rechten voor die 
groep te verwezenlijken. Met onderwijs als voorbeeld legt het CESR gedetailleerd uit dat Staten 
moeten verzekeren dat leerkrachten worden geschoold in het onderwijzen van kinderen met een 
handicap binnen reguliere scholen. Bovendien moeten alle nodige apparatuur en ondersteuning 
beschikbaar zijn, zodat lerenden met een handicap dezelfde kansen hebben in het onderwijs.86  

Het recht op onderwijs bevat ook elementen die onmiddellijk te verwezenlijken zijn. Non-discriminatie 
is een overkoepelend mensenrechtenbeginsel. Het is dan ook dit beginsel dat het kernpunt zou 
moeten vormen als het gaat om de uitvoering van economische, sociale en culturele rechten.87 Het 
recht op onderwijs vrij van discriminatie dient onmiddellijk te worden verwezenlijkt. Discriminatie op 
het gebied van onderwijs kan variëren van het schaamteloos ontzeggen van onderwijskansen tot 
segregatie en isolatie binnen het onderwijs.88 Op Verdragspartijen rust niet alleen de verplichting zich 

                                                        

80 Saul, (n 63), 165. 

81 Maastricht richtlijnen in de Schendingen van Economische, Sociale en Culurele Rechten, Maastricht (22-26 
januari 1997), par. 2. 

82 Nowak, (n 50) 252, 255. 

83 Ibid., 255. 

84 CESCR, General Comment n. 5, Persons with disabilities (Personen met een handicap), U.N. Doc E/1995/22 
(1995), par. 9. 

85 Ibid. 

86 Ibid., par. 35. 

87 Nowak, (n 50), 258. 

88 Ibid., par. 15. 
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te onthouden van discriminatie bij de uitvoering van het recht op onderwijs, maar ook om bestaand 
discriminatoir beleid of discriminatoire praktijken met betrekking tot dit recht ongedaan te maken. Het 
CESCR beschrijft het maken van onderscheid op grond van handicap als “elk onderscheid, elke 
uitsluiting of voorkeur, of ontzegging van passende middelen op grond van handicap waardoor de 
erkenning, het genot of de uitoefening van economische, sociale of culturele rechten wordt teniet 
gedaan of geschaad.”89 Als een persoon wordt gediscrimineerd op grond van zijn of haar handicap als 
hij of zij probeert toegang te verkrijgen tot zijn of haar recht op onderwijs, schendt de Verdragspartij 
zijn wettelijke non-discriminatie verplichting.  

Een ander, onmiddellijk te verwezenlijken element van het recht op onderwijs is de verplichting 
stappen te ondernemen.90 Het commentaar van het CESCR luidde dat de stappen bewust, concreet 
en gericht op de volledige verwezenlijking van het recht op onderwijs moeten zijn.91 Verdragspartijen 
moeten onmiddellijk stappen nemen nadat zij partij zijn geworden bij het Verdrag. Zo wordt 
voorkomen dat ze geen actie ondernemen op het gebied van de uitvoering ervan. Deze verplichting 
vereist dat er actie wordt ondernomen die is gericht op volledige uitvoering van het recht op onderwijs.  

Het CESCR wees de verplichting te voorzien in gratis verplicht lager onderwijs eveneens aan als een 
onmiddellijk te verwezenlijken verplichting.92 Algemeen Commentaar 13 van het CESCR legt deze 
verplichting duidelijk uit als een onmiddellijke verplichting voor die Verdragspartijen die voor dit doel 
over de nodige middelen beschikken.93 Staten die niet onmiddellijk aan deze verplichting kunnen 
voldoen, moeten binnen twee jaar een actieplan aannemen en het aantal jaren aangeven dat nodig is 
om gratis verplicht lager onderwijs in te voeren.94 Hoewel deze verplichting onontkoombaar lijkt, heeft 
het CESCR slechts niet-bindende voorstellen gedaan en aanbevolen dat het actieplan inderdaad 
wordt opgesteld, zoals in het geval van Nederland dat na meer dan 10 jaar nog steeds geen actieplan 
had aangenomen.95 Dit gebrek aan urgentie toont aan dat deze verplichting niet zo onmiddellijk is als 
het CESCR in zijn Algemeen Commentaar 11 stelt. Daarin spreekt het van een deadline van twee 
jaar, waarbinnen Staten een gedetailleerd actieplan voor de geleidelijke verwezenlijking van 
mensenrechten moeten opstellen en aannemen.96  

De geleidelijk en onmiddellijk te verwezenlijken delen van het recht op onderwijs leggen samen aan 
Staten een bindende wettelijke verplichting op actie te ondernemen. Dit recht op onderwijs betekent 
geen nieuwe ontwikkeling in de internationale gemeenschap. Het is een van de eerste mensenrechten 
die werd neergelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de mens97 en het wordt steeds 
                                                        

89 Ibid. 

90 Sepúlveda, (n 58), 177, citeert CESCR, General Comment n. 13, (n 50), par. 43. 

91 Sepúlveda, (n 58), 177, citeert CESCR, General Comment n. 13, (n 50), par. 43. 

92 Sepúlveda, (n 58), 177. 

93 Sepúlveda, (n 58),178, citeert CESCR, General Comment n. 13, (n 50), par. 15. 

94 Sepúlveda, (n 58), 178, citeert CESCR, General Comment n. 11, actieplannen  voor basisonderwijs (artikel 14 
van het Internationaal Verdrag inzake  Economische, Sociale en Culturel  Rechten, E/C.12/1999/4 (1999), par. 3 
and 9. 

95 Sepúlveda, (n 58), 179. 

96 CESCR, General Comment n. 11, (n 95), par. 1. 

97 UDHR, (n 46), art. 26. 
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herhaald en versterkt in internationale instrumenten.98 Het recht op onderwijs als neergelegd in was 
bedoeld om van toepassing te zijn op alle mensen. Toch is het enigszins vervormd geraakt als het 
gaat om studenten met een handicap. Het Verdrag voor de rechten van het kind en het Verdrag voor 
de rechten van personen met een handicap plaatsen het recht op onderwijs meer specifiek in de 
context van mensen met een handicap. Deze Verdragen leggen aan Verdragspartijen de verplichting 
op om gelijke kansen te creëren ter verwezenlijking van dit recht. Die instrumenten geven met name 
aan hoe het algemene recht op onderwijs zich heeft ontwikkeld  tot een recht op inclusief onderwijs. 
Dit omdat onderwijs inclusief van aard moet zijn, willen mensen met een handicap hun recht op 
onderwijs kunnen uitoefenen.99 Het recht op onderwijs dat hier werd besproken in de context van deze 
twee instrumenten, wordt hierna volledig besproken.  

                                                        

98 ECOSOC, (n 47), art. 13; VN Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van  vrouwen 
(CEDAW), G.A. Res. 34/80, 34 UN G.A.O.R. Supp. (No. 46) 193, UN Doc. A/34/46, 1249 U.N.T.S. 14, reprinted 
in 19 I.L.M. 33, (1980), art. 10; Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, G.A. Res. 44/25, U.N. 
G.A.O.R. 44th Sess., Supp. No. 49, 67, U.N. Doc. A/RES/44/49 (1990), arts. 28,29 [hierna VRK genoemd].; 
Internationaal verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, G.A: Res. 61/106, 76th plen. mtg., 
U.N. Doc. A/Res/61/106 (2007) art. 24[hierna IVRPH genoemd]. 

99 Mensenrechtenraad, (n 51), par. 3. 
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4. Interpretatie van inclusief onderwijs in het VRK  
 
4.1 Inleiding  
Het Verdrag voor de rechten van het kind (“VRK”) is het meest bekrachtigde internationale 
mensenrechtenverdrag ter wereld. Het is het eerste bindende VN-verdrag dat uitdrukkelijk mensen 
met een handicap noemt.100 Het VRK heeft tot doel “het bevorderen van het volledig genot van alle 
rechten in het Verdrag door alle kinderen door middel van wetgeving en het instellen van 
coördinerende en controlerende organen, van overheids- en van niet-overheidsinstanties, uitgebreid 
verzamelen van gegevens, het bevorderen van bewustwording en scholing en het ontwikkelen en 
uitvoeren van passend beleid en passende diensten en programma’s.”101 

Het VRK integreert burgerlijke en politieke rechten en sociale, economische en culturele rechten om 
de ondeelbaarheid van deze rechten te belichten.102 Het bepaalt dat “ten aanzien van economische, 
sociale en culturele rechten, Verdragspartijen deze maatregelen nemen in de ruimste mate waarin de 
hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien, nodig, in het kader van internationale 
samenwerking.”103  Het VRK Comité tekent in zijn Commentaar aan dat mensenrechten ondeelbaar 
zijn en dat economische, sociale en culturele rechten “onlosmakelijk verbonden” zijn met burgerlijke 
en politieke rechten.104  Dus voor zover mensenrechten justitiabel zijn, moeten alle mensenrechten 
worden gezien als even justitiabel en worden geëerbiedigd door Verdragspartijen bij de uitvoering van 
het Verdrag.105 Voorts moeten alle rechten in het VRK vrij van alle vormen van discriminatie 
geëerbiedigd worden.106 

 
4.2 Inclusief onderwijs in het VRK 
In dit gedeelte wordt een analyse gemaakt van de vraag of, en zo ja, in welke vorm het recht op 
inclusief onderwijs onderdeel is van het VRK. Inclusief onderwijs wordt niet uitdrukkelijk genoemd in 
het VRK. In het licht van het recht op onderwijs dat wel wordt genoemd, is een van de doelen van het 
VRK om inclusief onderwijs tot stand te brengen voor alle kinderen en in het bijzonder voor kinderen 
met een handicap. Hoewel veel Staten nog een lange weg hebben af te leggen voor dat doel wordt 
                                                        

100 Momenteel zijn er 193 Staten partij van het VRK. <https://treaties.un.org/> geraadpleegd 10 juli 2014; VRK,  
(n. 99), art. 23. 

101 VN Comité voor de Rechten van het Kind [hierna VRK Comité genoemd], General Comment n. 5, Algemene 
maatregelen voor implementatie van het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind  (artikelen. 4, 42 en 44, par. 
6), CRC7GC72003/5, (2003) par. 9. 

102 Gerison Lansdown, ‘The Reporting Process Under the Convention on the Rights of the Child’ in Philip  Alston 
and James Crawford (eds.), The Future of UN Human Rights Treaty Monitoring (Cambridge University Press 
2000), 117. 

103 CRC, (n 99), art. 4. 

104 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 6. 

105 Ibid. para. 6,7. 

106 VRK, (n 99), art. 2. 
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bereikt, is inclusief onderwijs het uiteindelijke doel. Onderzoek heeft aangetoond dat inclusief 
onderwijs om juridische, morele, procedurele en filosofische redenen ‘best practice’ is.107 
Gesegregeerd, speciaal onderwijs scheidt juist kinderen op grond van etiketten en diagnoses.108 Dit 
schept een situatie waarin “studenten die worden geclassificeerd als gehandicapt vaak worden 
behandeld als patiënten die hulp bij herstel en genezing behoeven.”109 Vernor Minoz Villalobos, de 
speciale VN-rapporteur voor het recht op onderwijs, beschreef gesegregeerd onderwijs als volgt: “het 
is te vergelijken met leren voetballen in een lift”.110 Hoewel gesegregeerd onderwijs een vorm van 
onderwijs is, biedt het niet dezelfde kansen op ontwikkeling aan kinderen en volwassenen als inclusief 
onderwijs. Inclusief onderwijs streeft naar verandering van het onderwijssysteem om het zo geschikt 
te maken voor de inclusie en deelname van alle lerenden.  

De interpretatie van het VRK in de context van inclusief onderwijs wordt in dit rapport uitgevoerd op 
basis van de teleologische methode, die ‘voorwerp en doel’ van een mensenrechtenverdrag gebruikt 
om de verplichtingen, de verdragstekst en later gebruik en toepassing uit te leggen. Artikel 28 VRK 
beschermt het recht op onderwijs.111 Dit artikel verplicht Staten onderwijs voor alle kinderen te 
verzekeren.112 De achterliggende doelen die door middel van het recht op onderwijs moeten worden 
bediend, staan in artikel 29.113 Dit artikel draagt Verdragspartijen op te voorzien in onderwijs waarmee 
een student wordt geholpen zich als persoon en als lid van de maatschappij te ontwikkelen.114 Artikel 
23 bepaalt dat Verdragspartijen zijn gehouden ondersteuning te bieden aan gehandicapte kinderen bij 
het verwezenlijken van hun mensenrechten.115 Het artikel bepaalt met name dat Verdragspartijen 

                                                        

107 Phil Smith, ‘Defining Inclusion. What Is It? Who Does it Benefit?’ in Phil Smith (ed.), Whatever Happened to 
Inclusion? The place of students with intellectual disabilities in education ( Peter Lang Publishing, Inc. 2010), 38, 
40, citeert Baglieri, Susan and Knopf, Janice, ‘Normalizing difference in inclusive teaching’ (2004) Journal of 
Learning Disabilities, 37, 525-529; Baker, Edward, Wang, Margaret, and Walberg, Herbert, ‘The effects of 
inclusion on learning’ (1995) Educational Leadership, 52, 33-35; Dixon, Sheryle, ‘Inclusion – Not segregation or 
integration is where a student with special needs belongs’ (2005) Journal of Educational Thought 39, 33-53; Villa, 
Richard and Thousand, Jacqueline, ‘Setting the context: History of and rationales for inclusive schooling’ in 
Richard Villa and Jacqueline Thousand (eds.), Restructuring for caring and effective education: Piecing the 
puzzle together 2d (Paul H. Brookes Publishing Co. 2002); Villa, Richard and Thousand, Jacqueline, ‘The 
rationales for creating and maintaining inclusive schools’ In Richard Villa and Jacqueline Thousand (eds.), 
Creating an inclusive school 2d (Association for Supervision and Curriculum Development 2005). 

108 Baglieri, Susan and Shapiro, Arthur, Disability Studies and the Inclusive Classroom. Critical Practices for 
Creating Least Restrictive Environment (Routledge 2012), 15. 

109 Ibid. 

110 Roberta Medda-Windischer, ‘Dismantling Segregating Education and the European Court of Human  Rights. 
D.H. and Others vs. Czech Republic: Towards an Inclusive Education?’ European Yearbook of Minority Issues 
Vol 7, 2007/8 (Koninklijke Brill NV 2010)27, voetnoot 41, citeert Vernor Minoz Villalobos,  ‘Address at the Opening 
of the UN Forum on Minority Issues’ (Geneva, 15–16 december 2008). 

111 VRK, (n 99), art. 28. 

112 Ibid., art. 28 (1)(a)-(e). 

113 Ibid., art. 29. 

114 Ibid., art. 29 (1)(a)-(e). 

115 Ibid., art. 23. 
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moeten verzekeren dat gehandicapte kinderen daadwerkelijk toegang tot onderwijs hebben en 
onderwijs kunnen genieten.116 Hoewel het recht op onderwijs werd vastgesteld in het VRK, is het het 
VRK Comité dat in zijn Algemene Commentaren en Slotbeschouwingen de betekenis van het recht op 
onderwijs aan Verdragspartijen duidelijk heeft gemaakt. Deze verduidelijkingen zijn niettemin 
gebaseerd op de verdragstekst zelf.  

4.2.1 Relevante Verdragsartikelen 
Zoals de interpretatieregels in het VRK voorschrijven, is de Verdragstekst de eerste en voornaamste 
interpretatiebron Volgens het Verdrag van Wenen dient de tekst van het VRK gelezen te worden 
overeenkomstig zijn gewone betekenis binnen de context van het Verdrag om zo de strekking en 
betekenis van rechten vast te stellen. De tekst van het VRK moet daarom worden uitgelegd 
overeenkomstig de geest van en de leidende beginselen van het VRK.117 De essentie van het Verdrag 
wordt gevonden in de Preambule. Die bepaalt dat speciale bescherming en waarborgen nodig zijn en 
dat kinderen recht hebben op die bijzondere zorg en bijstand.118 Voorts wordt erkend dat een kind 
dient te worden grootgebracht in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit.119 Verder bevat het Verdrag vier grondbeginselen die door de hele tekst heen 
te vinden zijn:120 non-discriminatie,121 het belang van het kind,122 het recht op leven123 en eerbied voor 
de opvattingen van het kind.124 Deze beginselen moeten worden gebruikt als leidraad bij de 
interpretatie van het Verdrag. De tekst van de artikelen die betrekking hebben op de bescherming van 
onderwijs voor gehandicapte kinderen wordt hieronder besproken. Doel is de verplichtingen van 
Verdragspartijen met betrekking tot het recht op onderwijs van gehandicapte kinderen vast te stellen.  

Het eerste punt dat moet worden onderzocht is de manier waarop het recht op onderwijs, in het 
bijzonder inclusief onderwijs, in het VKR wordt behandeld. Het Verdrag bevat twee aparte, onder 
elkaar staande, artikelen over onderwijs. Het eerste bespreekt het recht op onderwijs en eist van 
Verdragspartijen dat zij  

                                                        

116 Ibid., art. 23 (3). 

117 Ibid., Preambule. 

118 Ibid. 

119 Ibid. 

120 VRK Comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 12. 

121 VRK, (n 99), art. 2. 

122 Ibid., art. 3. 

123 Ibid., art. 6. 

124 Ibid., art. 12. 
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… het recht [erkennen] van het kind op onderwijs, en teneinde  dit recht geleidelijk op basis van gelijke kansen  te 
verwezenlijken: … primair onderwijs verplicht stellen en voor iedereen gratis beschikbaar stellen … de 
ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs  aanmoedigen, met inbegrip van algemeen 
onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder kind beschikbaar stellen en passende maatregelen  
nemen  zoals de invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien noodzakelijk … met 
behulp van  alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk maken voor een ieder naar gelang zijn 
capaciteiten … [en ] informatie over en begeleiding  bij onderwijs- en beroepskeuzes voor alle kinderen 
beschikbaar stellen en toegankelijk maken.125 

De tekst van artikel 28 laat er geen twijfel over bestaan dat het van Verdragspartijen eist dat zij actie 
ondernemen om het recht op onderwijs voor ieder kind te verzekeren. Het artikel bepaalt dat elk kind 
recht heeft op onderwijs. Daarnaast bepaalt het dat recht op onderwijs niet alleen het recht op gratis 
basisonderwijs inhoudt, maar tevens het recht op toegankelijk algemeen onderwijs, beroepsonderwijs 
en hoger onderwijs. Het is belangrijk om dit vast te stellen, omdat het een uitbreiding betekent van het 
recht op onderwijs zoals eerder werd neergelegd in internationale mensenrechteninstrumenten.126 
Hoewel dit artikel de inhoud van het recht op onderwijs heeft uitgebreid, besteedt het geen aandacht 
aan de systeemwijzigingen die nodig zijn om onderwijs voor alle kinderen toegankelijk te maken. Dit 
geeft Verdragspartijen de vrijheid het recht op onderwijs naar beste vermogen uit te voeren en het 
geleidelijk te verwezenlijken. En al is het mogelijk het recht op onderwijs geleidelijk en niet onmiddellijk 
uit te voeren, er moet wel steeds vooruitgang worden geboekt.  

Ten aanzien van kinderen met een handicap ontbreekt er in de tekst van artikel 28 een specifieke 
verwijzing naar inclusief onderwijs. Hoewel het artikel de toegankelijkheid van onderwijs voor alle 
kinderen aan de orde stelt, 127 biedt het geen leidraad hoe dit moet worden bereikt en vermeldt het ook 
niet uitdrukkelijk dat er een met de verplichting om toegang te verschaffen verbonden, verplichting 
bestaat te voorzien in inclusief onderwijs.  

Het tweede artikel in het VRK dat over onderwijs gaat, artikel 29, behandelt de richting waarin 
onderwijs moet gaan en de doelen van onderwijs. Dit artikel kan als leidraad dienen voor Verdrags-
partijen bij het verwezenlijken van het recht op onderwijs in die zin dat het de essentie, de ethiek en 
de doelen van onderwijs beschrijft. Ook dit artikel geeft geen beschrijving van de systeem-
veranderingen die nodig zijn om onderwijs te bieden aan iedereen. In plaats daarvan stelt het de 
richting vast waarin het onderwijssysteem zou moeten worden geleid. Het bepaalt dat Verdrags-
partijen onderwijs dienen te richten op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, 
talenten en geestelijke en lichamelijk vermogens van het kind, het bijbrengen van eerbied voor de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het bijbrengen van eerbied voor de ouders van 
het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, de voorbereiding van het kind op 
een verantwoord leven in een vrije samenleving, in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, 
gelijkheid van geslachten en vriendschap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige 
groepen en personen behorend tot de oorspronkelijke bevolking.128 

Artikel 29 legt Verdragspartijen verplichtingen op door het gebruik van het woord “shall” (in de Engelse 
tekst). Dit woord impliceert verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van Verdragspartijen 
                                                        

125 Ibid., art. 28. 

126 UDHR, (n 46), art. 26; ECOSOC, (n 47), art. 13 

127 VRK, (n 99), art. 28(1). 

128 Ibid., art. 29. 
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te verzekeren dat de doelen die in dit artikel met betrekking tot onderwijs worden gesteld, worden 
bereikt. De tekst van artikel 29 laat zien dat onderwijs meer is dan simpelweg scholen voorzien van 
lesmateriaal, maar een bredere visie en doel inhoudt. Dit artikel breidt de onderwijsbeginselen en 
onderwijsdoelen in eerdere mensenrechteninstrumenten uit en verklaart ze bindend.129 Onderwijs 
draait niet louter om de kennis die een student vergaart, maar, zo bepaalt artikel 29, onderwijs moet 
zowel de persoonlijke ontwikkeling van de student vergroten als de overgang van de student naar de 
maatschappij vergemakkelijken.130 Artikel 29 schrijft ook voor dat onderwijs kinderen met welke 
capaciteiten dan ook moet bijstaan en er op gericht moet zijn elk kind te helpen zijn potentieel ten 
volle te benutten.131 Ook al wordt inclusief onderwijs niet uitgewerkt in het VRK, de in artikel 29 
gestelde doelen vormen de basis van inclusief onderwijs. Overeenkomstig de doelen van artikel 29 wil 
inclusief onderwijs alle studenten één voor één een middel aanreiken om op een betekenisvolle wijze 
deel te nemen aan onderwijs zodat zij zich kunnen ontwikkelen en uiteindelijk kunnen participeren in 
de maatschappij.  

Samen bieden de teksten van de twee onderwijsartikelen een basis voor Verdragspartijen voor het 
voorzien in onderwijs voor alle kinderen. De artikelen wijzen op het grondrecht op onderwijs, de 
noodzaak van toegankelijk onderwijs voor studenten en de onderliggende onderwijsdoelen en –
beginselen. Hoewel geen van beide artikelen inclusief onderwijs met name noemt, worden de ideeën 
over inclusief onderwijs ondersteund door de gedachte van toegankelijkheid en het onderwijzen van 
studenten met welke capaciteit dan ook. Zo zijn ze in staat om zich volledig naar vermogen te 
ontplooien. De verplichting een inclusief onderwijssysteem te implementeren kan daarom impliciet 
worden gelezen in het VRK.  

Een nog niet eerder gezien aspect van het VRK is dat het de basis legt voor de bescherming van de 
rechten van bepaalde groepen kinderen. Het VRK noemt uitdrukkelijk de rechten en bescherming van 
gehandicapte kinderen. Het was het eerste bindende Verdrag waarin specifiek handicap en de 
noodzaak voor Verdragspartijen om kinderen met een handicap te beschermen, werden genoemd. 
Net als andere mensenrechtenverdragen, eist het VRK dat er geen onderscheid wordt gemaakt in de 
toepassing, verzekering en bescherming van de rechten en vrijheden waarin het Verdrag voorziet. Als 
het gaat om het recht niet te worden gediscrimineerd, noemt het VRK uitdrukkelijk handicap als een 
beschermde grond. Dat wil zeggen dat Verdragspartijen gehandicapte kinderen moeten beschermen 
tegen discriminatie.132 Het VRK gaat echter verder en wijdt een heel artikel aan de bescherming van 
gehandicapte kinderen, een groep die behoefte heeft aan versterking van hun positie (empowerment).  

Artikel 23 schrijft voor dat: 

                                                        

129 UDHR, (n 46), art. 26(2) bepaalt dat: “Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de 
menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige 
groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede 
steunen”. 

130 VRK, (n 99), art. 29 (1)(a)-(d). 

131 Ibid., art. 29 (1)(a). 

132 Ibid., art. 2 (1). 
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Verdragspartijen erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een volwaardig en behoorlijk leven 
dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind verzekeren, zijn zelfredzaamheid 
bevorderen en zijn actieve deelname aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken …. het recht van 
gehandicapte kinderen op bijzondere zorg erkennen en stimuleren en waarborgen dat [bijstand] wordt verleend 
afhankelijk van de beschikbare middelen aan het daarvoor in aanmerking komende kind …[en erkennen dat] de 
bijzonder behoeften van het gehandicapte kind [en de] geboden bijstand …. gratis worden verleend …. [en] 
verzekeren dat het gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs en onderwijs ontvangt.133  

Artikel 23 noemt niet alleen de specifieke vormen van bescherming en waarborgen waarop 
gehandicapte kinderen recht hebben, maar erkent ook dat om aan deze behoeften voldoen, 
Verdragspartijen ondersteuning en bijstand moeten verzekeren. Hoewel de tekst geen concreet 
advies geeft over hoe die bescherming moet worden bereikt, bedient het artikel zich van woorden die 
bindende verantwoordelijkheden vaststellen die Verdragspartijen verplichten actie te ondernemen. Het 
allerbelangrijkste hier is dat van Verdragspartijen wordt geëist dat gehandicapte kinderen 
daadwerkelijk toegang hebben tot onderwijs en onderwijs ontvangen.134 Inclusief de bevordering van 
zelfredzaamheid en deelname aan het gemeenschapsleven omvat dit artikel de doelen van inclusief 
onderwijs. Het artikel maakt duidelijk dat gehandicapte kinderen speciale bijstand en ondersteuning 
nodig hebben om toegang te verkrijgen tot hun mensenrechten. Het recht op onderwijs wordt 
uitdrukkelijk genoemd. Het artikel bepaalt ook dat het recht op onderwijs toegankelijk moet zijn voor 
gehandicapte kinderen. Inclusief onderwijs dient als middel om die toegang te vergemakkelijken.  

Hoewel het VRK het recht op onderwijs en de rechten van gehandicapte kinderen beschermt, bevat 
het geen expliciete bepaling over inclusief onderwijs. Dit terwijl, zoals eerder beschreven, inclusief 
onderwijs toch de belichaming is van de doelen die in het VRK worden genoemd. Er moeten daarom 
aanvullende interpretatiemiddelen worden geraadpleegd om te verklaren wat in het VRK ten aanzien 
van gehandicapte kinderen wordt bedoeld met de term ‘onderwijs’. 

4.2.2 Aanvullende interpretatiemiddelen 
Zoals eerder met betrekking tot het Verdrag van Wenen is besproken,135 kan er, nadat de tekst te 
goeder trouw, overeenkomstig de gewone betekenis van de termen in hun context en in het licht van 
voorwerp en doel van het Verdrag is uitgelegd, naar aanvullende middelen van interpretatie worden 
verwezen. Dit kan als een verdragsterm onduidelijk is of er behoefte bestaat om de betekenis ervan te 
bevestigen. De aanvullende middelen waarop in dit rapport wordt geconcentreerd, zijn die middelen 
die betrekking hebben op het ‘latere gebruik’ door Verdragspartijen. Instrumenten die getuigen van 
‘later gebruik’ zijn onder meer de Algemene Commentaren en de Slotbeschouwingen van het VRK 
Comité. De reden voor de nadruk op later gebruik is tweeledig. Ten eerste verduidelijken deze 
aanvullende interpretatiemiddelen hoe het Verdrag in de praktijk wordt gebruikt en opgevat. Ten 
tweede kunnen ze, ook al zijn ze op zich niet bindend, invloed uitoefenen op het mensenrechtenrecht 
en de manier waarop Verdragspartijen het Verdrag uitvoeren.136  

                                                        

133 Ibid., art. 23. 

134 Ibid., artikelen., 23(3), 28(1). 

135 Zie onderdeel 2 van dit rapport hierboven. 

136 Broderick, (n 25). 
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4.2.3 De Algemene Commentaren van het VRK Comité 
Algemene Commentaren zijn bedoeld als een middel voor het Verdragsorgaan of het comité om de 
rechten in het Verdrag in kwestie nader te verklaren of uit te leggen. Zij zijn een aanvullende vorm van 
intepretatie en hebben invloed op de uitvoering van een Verdrag en op de interpretatie van de rechten 
die in dat Verdrag zijn vastgelegd. Op die manier beïnvloeden ze het internationaal 
mensenrechtenrecht. Het VRK Comité heeft door de jaren heen Algemene Commentaren 
aangenomen om een heel scala aan artikelen te verduidelijken en verder uit te werken. Drie 
Algemene Commentaren van het Comité hebben betrekking op inclusief onderwijs. Algemeen 
Commentaar 1 bespreekt de doelen van onderwijs;137 Algemeen Commentaar 5 behandelt de 
algemene maatregelen ter uitvoering van het VRK;138 en Algemeen Commentaar 9 gaat over de 
rechten van gehandicapte kinderen.139  

Het eerste door het Comité aangenomen Algemeen Commentaar betreft het recht op onderwijs en 
behandelt uitdrukkelijk de doelen van onderwijs. Het Comité besprak in dit Commentaar het belang 
van artikel 29 VRK en de wijze waarop dit artikel het hele Verdrag beïnvloedt. Artikel 29 “benadrukt 
het karakter van onmisbare onderlinge verbondenheid van de Verdragsbepalingen” door te putten uit 
het beginsel dat “onderwijs” een begrip is dat veel verder reikt dan de schoolmuren. Onderwijs zou 
kinderen de kans moeten geven om hun persoonlijkheid, talenten en capaciteiten te ontwikkelen, hen 
te helpen een bevredigend leven te leiden en ten volle aan de maatschappij te kunnen deelnemen.140 
Daarbij komt dat het Algemeen Commentaar onderstreept dat onderwijs praktische vaardigheden voor 
het leven moet aanleren en het vermogen van elk kind moet versterken om zijn of haar 
mensenrechten te genieten.141 

Het Comité behandelt in het Algemeen Commentaar meer in het bijzonder de doelstelling van 
onderwijs en het doel van artikel 29 VRK. Het stelt dat “het kerndoel van onderwijs het ontwikkelen 
van de persoonlijkheid, talenten en capaciteiten van ieder kind afzonderlijk is, waarbij het feit wordt 
erkend dat ieder kind unieke eigenschappen, belangstelling, bekwaamheden en leerbehoeften 
heeft”.142  Deze waarden vormen tevens de kern van inclusief onderwijs. In voetnoot 3 van Algemeen 
Commentaar 1 schrijft het Comité dat deze begrippen afkomstig zijn uit de Verklaring van Salamanca 
en het Actiekader voor onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.143 De Verklaring 
van Salamanca is het eerste internationale mensenrechtendocument dat inclusief onderwijs voor alle 
kinderen uitdrukkelijk noemt.144 De auteurs van dit rapport stellen dat de verwijzing in het Algemeen 

                                                        

137 VRK comité, General Comment n. 1, article 29(1): De doelen van onderwijs. CRC/GC/2001/1 (2001). 

138 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102). 

139 VRK comité, General Comment n. 9, De rechten van kinderen met een beperking. CRC/GC/9 (2007). 

140 VRK comité, General Comment n. 1, (n 138), par. 2, 6, en 12. 

141 Ibid., par. 2. 

142 VRK comité, General Comment n. 1, (n 138), par. 9. 

143 De verklaring van Salamanca en het Actieplan voor onderwijs aan leerlingen met speciale 
onderwijsbehoeften. World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, Salamanca, Spanje 
(2004) Sec. I, par. 6. 

144 Ibid., par. 2. De verklaring van Salamance bepaalt dat: “reguliere scholen met deze inclusieve inslag het 
meest effectief zijn in het bestrijden van discriminerende opvattingen, in het creëren van een open gemeenschap, 
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Commentaar 1 naar de Verklaring van Salamanca aantoont dat, naar het oordeel van het Comité, het 
recht op onderwijs krachtens het VRK zo uitgelegd moet worden dat het recht op inclusief onderwijs 
eronder valt.  

Het Algemeen Commentaar bevat ook een aantal punten die van bijzonder belang zijn voor 
gehandicapte studenten en inclusief onderwijs. Het Comité wijst op de idee van op de persoon 
afgestemd onderwijs als het bepaalt dat de doelen van artikel 29 “rekening [dienen] te houden met de 
specifieke ontwikkelingsbehoeften en de zich anders ontwikkelende capaciteiten van het kind.”145 
Voorts moet onderwijs “kindgericht, kindvriendelijk zijn en de zelfstandigheid van het kind 
bevorderen”.146 Geïndividualiseerd onderwijs voor ieder kind is een onderdeel van het fundament van 
inclusief onderwijs. Het stelt elk kind in staat om verder te groeien en vooruitgang te boeken in de klas 
tussen leeftijdsgenootjes op een manier die hem of haar het best in staat stelt het hoogst haalbare 
niveau te bereiken.  

Algemeen Commentaar 1 zinspeelt ook op de idee van inclusief onderwijs in het deel dat gaat over de 
uitvoering, het toezicht op en de evaluatie van de bepalingen van het VRK. Het Algemeen 
Commentaar verwijst naar bepaalde gebieden in het onderwijssysteem die verandering behoeven. 
Iets wat de tekst van het VRK zelf niet doet. Om de doelen die in Artikel 29 worden gesteld 
daadwerkelijk te bereiken en te bevorderen is het nodig “dat onderwijsprogramma’s fundamenteel 
worden gewijzigd en dat daarin ook de verschillende onderwijsdoelen, de systematische herziening 
van studieboeken, ander lesmateriaal en onderwijstechnieken worden opgenomen evenals het 
onderwijsbeleid van de school”.147  Het aanpassen van onderwijsprogramma’s en andere 
onderwijsmiddelen die dienen om het bereiken van de onderwijsdoelen te ondersteunen, kan ook 
worden gezien als een instrument om inclusief onderwijs voor alle studenten te realiseren. 
Verdragspartijen moeten onderwijs afstemmen op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten 
en geestelijke en lichamelijke capaciteiten van het kind, de ontwikkeling in het kind van eerbied voor 
mensenrechten en fundamentele vrijheden en de ontwikkeling van eerbied, verdraagzaamheid en 
vriendschap onder alle volken.148 Deze ontwikkelingen zijn een essentieel onderdeel van inclusief 
onderwijs. Zij geven immers ieder kind een kans om zich binnen het onderwijssysteem zonder 
discriminatie of stigma te ontwikkelen. De verwezenlijking van de doelen van artikel 29 kan ertoe 
bijdragen die kans te verzekeren. 

Een ander punt in het Algemeen Commentaar is dat “discriminatie van gehandicapte kinderen ook 
veel voorkomt binnen een groot aantal officiële onderwijssystemen”.149 Zulke discriminatie kan het 
vermogen van het kind het recht op onderwijs te genieten ondermijnen of teniet doen. Discriminatie 
binnen het onderwijs houdt tevens in dat elke student wordt behandeld op een manier die hem of haar 
afscheidt van de andere studenten en zijn of haar mogelijkheden om deel te nemen aan onderwijs en 

                                                                                                                                                                             

in het bouwen aan een inclusieve maatschappij en het bereiken van onderwijs voor iedereen; bovendien, 
voorzien zij in het effectief onderwijs voor de meerderheid van de kinderen en verbeteren zij de efficiëntie van het 
gehele onderwijssysteem”.  

145 VRK comité, General, Comment n. 1, (n 138), par. 1. 

146 Ibid., par. 2. 

147 VRK comité, General Comment n. 1, (n 138), par. 18. 

148 VRK, (n 99), art. 29 (a)-(c). 

149 VRK comité, General Comment n. 1, (n 138), par. 10. 
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onderwijs te ontvangen, negatief beïnvloedt.150 Het houdt onder andere in dat een persoon of een 
groep van personen de toegang tot onderwijs wordt onthouden,151 onderwijs voor deze persoon of 
groep van personen wordt beperkt tot onderwijs van mindere kwaliteit,152 voor bepaalde groepen 
aparte onderwijssystemen worden opgezet of gehandhaafd,153 of voorwaarden worden geschapen 
voor een persoon of groep van personen die inbreuk maken op hun waardigheid.154 Het recht zonder 
onderscheid te worden behandeld wordt in heel het VRK aangetroffen en het is belangrijk dat het 
Comité benadrukt dat discriminatie van gehandicapte kinderen in het onderwijs veel voorkomt. Vrijheid 
van discriminatie in het onderwijs is een mensenrecht dat wordt gezien als een onmiddellijk te 
verwezenlijken burgerlijk en politiek recht.155 Daarom dient vrijheid van discriminatie onverwijld te 
worden verzekerd. Daar komt bij dat, aangezien het probleem wordt onderkend, Verdragspartijen 
verplicht zijn met onmiddellijke ingang die vorm van discriminatie uit te bannen. Deze onmiddellijke 
verwezenlijking vormt een tegenstelling tot geleidelijk te verwezenlijken rechten, zoals het ruimere 
recht op onderwijs. 

Het volgende Algemeen Commentaar dat betrekking heeft op inclusief onderwijs in de context van het 
VRK is Algemeen Commentaar 5. Dat gaat over de uitvoering van het Verdrag. Onderwijs is een 
economisch, sociaal en cultureel recht en dat zorg er voor dat op Verdragspartijen de verplichting rust 
het recht op onderwijs uit te voeren met behulp van alle “maatregelen welke de hun ter beschikking 
staande middelen optimaal toelaten en, indien nodig, binnen het kader van internationale 
samenwerking”.156 Dit maakt het mogelijk voor Staten deze rechten geleidelijk te verwezenlijken. 
Echter, zoals direct hierboven reeds is gezegd, het recht op non-discriminatie in het onderwijs moet 
onmiddellijk worden verwezenlijkt. De aan Verdragspartijen opgelegde verplichting non-discriminatie 
te verzekeren, vereist dat zij “actief”157 individuele kinderen en groepen van kinderen aanwijzen voor 
wie “bijzondere maatregelen” nodig zijn om toegang te krijgen tot hun rechten.158 Het Comité vermeldt 
in het bijzonder dat “het non-discriminatiebeginsel zich niet verzet tegen het nemen van bijzondere 

                                                        

150 UNESCO Verdrag tegen discriminatie in het onderwijs. Paris (1960), art. 1. 

151 Ibid., art. 1(a). 

152 Ibid., art. 1(b). 

153 Ibid., art. 1(c). artikel 2 van het Verdrag tegen discriminatie in het onderwijs  weidt uit over het feit dat 
gescheiden onderwijssystemen mogen mits deze gescheiden systemenen gelijkwaardige toegang tot onderwijs 
bieden met onderwijzers met dezelfde kwalificaties, met dezelfde kwaliteit van schoolgebouwen en uitrusting, en 
equivalente vakken. 

154 Ibid., art. 1(d). 

155 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 999 UNTS 171 and 1057 UNTS 407 / 
[1980] ATS 23 / 6 ILM 368 (1967), artikelen. 3 en 26 [hierna ICCPR genoemd]. Alhoewel er geen zelfstandig 
recht op non-discriminatie is, beschermt de ICCPR alle personen op grote schaal tegen discriminatie gebaseerd 
op een beschermde status. Artikel 26 verbiedt discriminatie en garandeert de gelijke en effectieve bescherming 
tegen discriminatie. Deze clausule vergroot het toepassingsgebied van discriminatie buiten burgerlijke en 
politieke rechten naar alle mensenrechten, inclusief onderwijs. 

156 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102),par. 6. 

157 Ibid., par. 12. 

158 Ibid., par. 12. 
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maatregelen om discriminatie te verminderen.”159 De taal die het Comité gebruikt om mogelijke 
bijzondere maatregelen uit te werken, komt uit het Algemeen Commentaar 18 van het Comité voor de 
Rechten van de Mens inzake het verbod op discriminatie.160 In dat Commentaar bespreekt het Comité 
voor de Rechten van de Mens bijzondere beschermingsmaatregelen tegen discriminatie. Een van die 
maatregelen is het verzamelen van gegevens zodat de gebieden waarop discriminatie plaats vindt, 
kunnen worden opgespoord.161 Die gegevens dragen niet alleen bij tot het opsporen van discriminatie, 
maar vergemakkelijken ook de uitvoering van het VRK.162  Verdere stappen die mogelijk nodig zijn om 
te voldoen aan de verplichting non-discriminatie te verzekeren, zijn wetswijzigingen, 
bestuurswijzigingen, het toekennen van middelen en het uitvoeren van maatregelen op het gebied van 
onderwijs om een gedragsomslag te bewerkstelligen.163 Zulke veranderingen moeten verenigbaar zijn 
met het Verdrag en zijn beginselen.164 Het treffen van bijzondere maatregelen is een positieve 
verplichting: dat wil zeggen dat Staten, in plaats van eenvoudigweg niet te handelen of zich te 
onthouden van inmenging, moeten handelen om aan deze verplichtingen te voldoen.  

De eerste keer dat inclusief onderwijs zonder omhaal wordt behandeld in de context van het recht op 
onderwijs als neergelegd in het VRK is in Algemeen Commentaar 9. Dit commentaar behandelt de 
rechten van gehandicapte kinderen. Een gedeelte van dit instrument is gewijd aan inclusief onderwijs. 
Het Comité maakt gebruik van de omschrijving van inclusief onderwijs door de UNESCO. Daarin 
wordt inclusief onderwijs gezien als een manier om aan de behoeftes van alle lerenden tegemoet te 
komen door participatie, inhoudsaanpassingen, benaderingen, structuren, en strategieën met 
betrekking tot onderwijs om zo alle belemmeringen van het leren voor alle studenten weg te nemen.165 
Het Algemeen Commentaar stelt duidelijk dat “inclusief onderwijs het doel moet zijn van onderwijs aan 
gehandicapte kinderen”.166 Daarnaast verklaart het dat niet alleen kinderen met een handicap, maar 
ook alle andere kinderen profijt zullen hebben van inclusief onderwijs.167  

Een ander vermeldenswaardig punt in Algemeen Commentaar 9 is dat het VRK Comité spreekt over 
inclusief onderwijs en verwijst naar wat daar over is bepaald in het VRPH. Dit betekent een flinke ruk 
in de richting van eenheid van alle internationale mensenrechteninstrumenten. Door het recht op 
inclusief onderwijs zoals bepaald in het VRPH te erkennen, bevordert het VRK een gezamenlijk 
optrekkend front naar inclusief onderwijs voor alle kinderen, maar voor gehandicapte kinderen in het 
bijzonder.  

                                                        

159 Ibid., par. 30. 

160 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 12, citeert Mensenrechtencomité (Human Rights 
Committee), General Comment no 18 (1989), HRI/GEN/1/Rev.6, pp. 147 et seq. 

161 Mensenrechtencomité, General Comment n. 18, (n 161), par.12, 48. 

162 VRK Committee, General Comment n. 5, (n 102), par. 48. 

163 Ibid., par. 12, 18-20. 

164 Ibid., par. 1. 

165 VRK comité, General Comment n. 9, (n 140), par. 66, citeert UNESCO, ‘Guidelines for Inclusion: Ensuring 
Access to Education for All’ (UNESCO 2005). 

166 VRK comité, General Comment n. 9, (n 140), par. 66. 

167 Ibid., par. 67.  
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Een negatief aspect van Algemeen Commentaar 9 is dat het niet uitsluitend inclusief onderwijs 
aanbeveelt aan Verdragspartijen. Het biedt ruimte aan een continuüm van diensten, met inbegrip van 
gesegregeerd onderwijs, die in stand moeten worden gehouden in het geval omstandigheden het niet 
toelaten dat inclusief onderwijs op een haalbare manier tot stand kan worden gebracht.168 Daar komt 
bij dat het Comité “onderstreept dat de mate van inclusie in het algemene onderwijssysteem kan 
verschillen”.169 Dat is jammer, omdat het betekent dat het Algemeen Commentaar  niet uitsluitend 
propageert en aanbeveelt dat Verdragspartijen hun onderwijssysteem aanpassen zodat het  alle 
studenten inclusiviteit biedt. Hoewel in Algemeen Commentaar 9 voorstellen en aanbevelingen 
worden gedaan voor aanpassingen die zouden moeten worden aangebracht om onderwijs inclusief te 
maken, wordt uiteindelijk aanvaard dat Verdragspartijen in bepaalde omstandigheden gesegregeerde 
klassen en uitsluiting kunnen handhaven.170 Inclusie, zo staat in het Algemeen Commentaar, hoeft 
niet absoluut te zijn. In plaats daarvan kunnen er verschillende niveaus van inclusie zijn voor kinderen 
met een handicap, variërend van volledige plaatsing in een reguliere klas tot voor een deel onderwijs 
volgen in een speciale, gesegregeerde klas.171 Het Algemeen Commentaar bevat geen richtlijnen die 
duidelijk maken in welke omstandigheden en op welk niveau speciaal gesegregeerd onderwijs 
aanvaardbaar is. 

Ondanks de weifelende houding van het VRK Comité aangaande het recht van alle kinderen op het 
uitsluitend ontvangen van inclusief onderwijs, is het uiteindelijke doel van inclusie duidelijk. Het is wel 
zo dat alleen Algemeen Commentaar 9 de term ‘inclusief onderwijs’ expliciet gebruikt, maar de 
Algemene Commentaren 1 en 5 bevatten beide elementen die de doelen van inclusief onderwijs 
ondersteunen. Het doel van toegankelijk, geïndividualiseerd onderwijs voor ieder kind overeenkomstig 
hun uiteenlopende capaciteiten, namelijk het bevorderen van hun hoogst haalbare potentieel op een 
manier die vrij is van discriminatie, ligt aan de basis van inclusief onderwijs. De opvatting dat in het 
VRK een recht op inclusief onderwijs kan worden gelezen is daarom niet zo vergezocht. Het VRK 
Comité ondersteunt niettemin duidelijk het doel van inclusief onderwijs en verplicht Verdragspartijen 
toe te werken naar inclusie in het onderwijs. Zoals kan worden opgemaakt uit Algemeen Commentaar 
9 is het vereiste niveau van inclusie voor discussie vatbaar; niettemin gaat het VRK Comité in zijn 
Slotbeschouwingen door met het berispen van Verdragspartijen die dit doel niet hebben bereikt en 
spoort ze aan dit doel te verwezenlijken.  

4.2.4 Slotbeschouwingen van het VRK Comité over de Rapporten van 
Verdragspartijen 
Sinds zijn inwerkingtreding in 1990, is het VRK door 193 landen bekrachtigd. Met dit getal is “ een 
ongeëvenaard record behaald, namelijk dat het een nagenoeg universeel aanvaard 
mensenrechtenverdrag is geworden”.172 Dit betekent dat een groot aantal landen de 
verantwoordelijkheid heeft om de rechten die zijn voorzien in het VRK, te beschermen, te eerbiedigen 
en te vervullen. Als onderdeel van de verplichtingen die in het VRK worden opgelegd, moet elke 
Verdragspartij ten behoeve van het VRK Comité een rapport over zijn uitvoering van het Verdrag 
opstellen. Nadat die Rapporten zijn gelezen en eventueel extra onderzoek is gedaan, publiceert het 

                                                        

168 VRK comité, General Comment n. 9, (n 140), par. 66-67. 

169 Ibid., par. 66-67. 

170 Ibid., par. 67. 

171 Ibid., par. 67. 

172 Lansdown, (n 103), 113. 
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Comité Slotbeschouwingen over de Verdragspartij en doet aanbevelingen hoe het Verdrag beter kan 
worden uitgevoerd en nageleefd. Het VRK Comité kijkt naar de nationale wetgeving, het nationale 
beleid en de nationale praktijk om vast te stellen of de rechten die besloten liggen in het VRK volledig 
worden nageleefd. Hoewel de Slotbeschouwingen ‘soft law’ zijn, helpen ze de Verdragspartijen de 
rechten die in het Verdrag zijn neergelegd volledig uit te voeren. Zij zijn daarom van invloed op de 
interpretatie van het Verdrag.  

Jarenlang hebben de Slotbeschouwingen aangetoond dat er steeds terugkerende trends zijn als het 
gaat om onderwijs. Een zo’n trend die steeds meer kan worden waargenomen, is dat het VRK Comité 
in zijn Slotbeschouwingen een aanbeveling doet tot het ondernemen van actie om inclusief onderwijs 
te verwezenlijken. De houding van het Comité en de instructies ten aanzien van inclusief onderwijs 
zijn steeds strenger geworden. Dit blijkt uit de aanbevelingen die het VRK Comité doet aan de 
Verdragspartijen en de kritiek die het op de Verdragspartijen uit. Een greep uit Slotbeschouwingen 
met betrekking tot een veelheid aan landen bevestigt deze trend.  

De eerste trend die in de Slotbeschouwingen opvalt, is de subtiele suggestie dat Verdragspartijen 
actie moeten ondernemen om inclusief onderwijs tot stand te brengen. In de vroege 
Slotbeschouwingen dringt het VRK Comité er bij Verdragspartijen op aan en doet zij de aanbeveling 
dat partijen gehandicapte kinderen opnemen of integreren in het onderwijsstelsel en in de 
maatschappij. Daarbij sprak het zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan inclusie in sommige Staten 
die partij zijn bij het Verdrag.173 Om aan die bezorgdheid tegemoet te komen, deed het in sommige 
gevallen de aanbeveling om daadwerkelijke toegang te verlenen tot174, of integratie tot stand te 
brengen in, gewone klassen van het regulier onderwijs.175 Als een Staat reeds beschikte over 

                                                        

173 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Nicaragua, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.36 (1995), par. 36; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Czech 
Republic, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.81 (1997), par. 20; Concluding Observations of the Committee on the Rights 
of the Child, Fiji, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.89 (1998), par. 21; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Japan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.90 (1998), par. 21, 41; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Maldives, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.91 (1998), par. 20; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Chad, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.107 (1999), par. 26; 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Mali, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.113 (1999), 
par. 29; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Saint Kitts and Nevis, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.104 (1999), par. 27; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Malawi, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.174 (2002), par. 51; Concluding Observations of the Committee on the Rights 
of the Child, Saint Lucia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.258 (2005), par. 54(c). 

174 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Korea, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.51 
(1996), par. 16, 17; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Fiji, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.89 (1998), par. 21. 

175 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Azerbaijan, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.77 (1997), par. 32; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Iraq, 
U.N. Doc. CRC/C/15/Add.94 (1998), par. 24; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Libyan Arab Jamahiriya, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.84 (1998), par. 28; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Belize, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.99 (1999), par. 26; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Russian Federation, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.110 
(1999), par. 40; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Burkina Faso, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.193 (2002), par. 51; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Malawi, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.174 (2002), par. 52(d); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Azerbaijan, U.N. Doc. CRC/C/AZE/CO/2 (2006), par. 47. 
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wetgeving voor inclusief onderwijs, deed het Comité de aanbeveling om die wetgeving ten volle uit te 
voeren om zo inclusief onderwijs te verzekeren.176 Als gehandicapte kinderen nog steeds in 
gesegregeerde scholen werden geplaatst, liet het Comité echter ook van zijn bezorgdheid blijken, 
zelfs in Staten waar inclusief onderwijs een officieel beleidsdoel was.177  Over het geheel genomen 
waren die eerste aanbevelingen met betrekking tot toegang tot onderwijs en integratie nogal 
algemeen gesteld. Inclusief onderwijs kwam daarin slechts terloops of helemaal niet ter sprake.  

De volgende trend in de behandeling door het VRK Comité van inclusief onderwijs in zijn 
Slotbeschouwingen betreft aanbevelingen voor concrete actie om specifieke problemen in het 
onderwijs aan te pakken. In sommige gevallen werden bewustwordingscampagnes aanbevolen voor 
het bevorderen van de rechten van gehandicapte kinderen, waaronder inclusief onderwijs.178 
Dergelijke campagnes werden aanbevolen aan een groot aantal Verdragspartijen die werden 
bekritiseerd om het gebrek aan inclusiebeleid en inclusieve programma’s voor gehandicapte kinderen. 
Staten werden dringend verzocht het opnemen van gehandicapte kinderen in het reguliere of meest 
gangbare onderwijssysteem en in de maatschappij aan te moedigen.179 Bewustwording kan een 
beweegreden zijn om zaken te veranderen. 

                                                        

176 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Luxembourg, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.92 (1998), par.17, 34; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Barbados, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.103 (1999), par. 13; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Bosnia and Herzegovina, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.259 (2005), par. 45 

177 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Barbados, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.103 (1999), par. 24; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Russian Federation, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.110 (1999), par. 40; Concluding Observations of the Committee on 
the Rights of the Child, Chile, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.173 (2002), par. 43; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Latvia, U.N. Doc. CRC/C/LVA/CO/2 (2006), par. 39; Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Belarus, U.N. Doc. CRC/C/BLR/3-4 (2011), par. 51(e); Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Republic of Korea, U.N. Doc. CRC/C/KOR/CO/3-4 
(2012), par. 51, 52(d). 

178 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Armenia, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.119 (2000), par. 35; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Cambodia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.128 (2000), par. 49; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, India, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.115 (2000), par. 47; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Kyrgyzstan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.127 (2000), par. 42; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ireland, U.N. Doc. CRC/C/IRL/CO/2 (2006), par. 42(a), 
(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Latvia, U.N. Doc. CRC/C/LVA/CO/2 
(2006), par. 40(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cameroon, U.N. Doc. 
CRC/C/CMR/CO/2 (2010), par. 52(e) 

179 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Colombia, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.137 (2000), par. 50, 51; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Comoros, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.141 (2000), par. 37, 38; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Djibouti, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.131 (2000), par. 40; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Georgia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.124 (2000), par. 48, 49; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Grenada, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.121 (2000), par. 
23; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Iran, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.123 
(2000), par. 41; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Malta, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.129 (2000), par. 38; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Marshall Islands, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.139 (2000), par. 49; Concluding Observations of the Committee on 
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Het maken van beleid is ook een belangrijke stap naar inclusief onderwijs. Het aannemen van 
wetgeving die de volledige deelname op gelijke voet  van gehandicapte kinderen voorschrijft, vormt de 
basis voor  de verwezenlijking van een inclusief onderwijssysteem.180 Er was één geval waarin een 
Staat werd bekritiseerd omdat gehandicapte kinderen op vele terreinen discriminatie ondervonden en 
een inclusief beleid ontbrak om hun rechten te bevorderen.181 De Staat werd met name gevraagd te 
kiezen voor een “een inclusieve onderwijsstrategie […..] en een actieplan uit te werken om het 
schoolbezoek van kinderen met een beperking te verbeteren”.182 Verdragspartijen moeten een 
                                                                                                                                                                             

the Rights of the Child, Peru, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.120 (2000), par. 23; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Dominican Republic, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.150 (2001), par. 39, 40; 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Guatemala, U.N Doc. CRC/C/15/Add.154 
(2001), par. 39; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kenya, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.160 (2001), par. 49; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Latvia, 
U.N. Doc. CRC/C/15/Add.142 (2001), par. 37, 38; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Lesotho, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.147 (2001), par. 49, 50; Concluding Observations of the Committee on 
the Rights of the Child, Lithuania, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.146 (2001), par. 38; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Mauritania, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.159 (2001), par.40(d); Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Gabon, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.171 (2002), par. 
50(d); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Netherlands Antilles, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.186 (2002), par. 46(c), 47(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Niger, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.179 (2002), par. 54; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Bangladesh, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.221 (2003), par. 56(b); Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Cyprus, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.205 (2003), par. 52; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Jamaica, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.210 (2003), par. 
38(d), 39(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kazakhstan, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.213 (2003), par. 54(h); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Italy, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.198 (2003), par. 3(g); Concluding Observations of the Committee on the Rights of 
the Child, India, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.228 (2004), par. 56, 57(d); Concluding Observations of the Committee 
on the Rights of the Child, Ecuador, U.N. Doc. CRC/C/15/Add. 261 (2005), par. 49, 50; Concluding Observations 
of the Committee on the Rights of the Child, Nepal, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.260 (2005), par. 58(c), 59(d); 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Republic of the Congo, U.N. Doc. 
CRC/C/COG/CO/1 (2006), par. 56, 57(a); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Lithuania, U.N. Doc. CRC/C/LTU/CO/2 (2006); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Chad, U.N. Doc. CRC/C/TCD/CO/2 (2009), par. 56(d). 

180 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Belize, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.252 
(2005), par. 50; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ghana, U.N. Doc. 
CRC/C/GHA/CO/2 (2006), par. 47, 48; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Hungary, U.N. Doc. CRC/C/HUN/CO/2 (2006), par. 39, 40(b); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 56(a); Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Lao People’s Democratic Republic, U.N. Doc. CRC/C/LAO/CO/2 (2011), 
par. 49, 50(a); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Austria, U.N. Doc. 
CRC/C/AUT/CO/3-4 (2012), par. 52, 53. 

181 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Guyana, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.224 
(2004), par. 39; Zie ook Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Bosnia and 
Herzegovina, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.259 (2005), par. 57 waar het VRK comité zijn bezorgheid uit over de op 
grote schaal plaatsvindende discriminatie tegen kinderen met een beperking als het gaat om toegang tot het 
onderwijssysteem. 

182 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kazakhstan, U.N. Doc. 
CRC/C/KAZ/CO/3 (2007), par.  48(a). 
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duidelijke begripsomschrijving van ‘inclusief onderwijs’ in de wet opnemen, zodat wordt verzekerd dat 
de juiste maatregelen worden genomen om inclusief onderwijs waar te maken.183 Van daaruit kan de 
Verdragspartij er aan werken inclusief onderwijs en de uitvoering ervan te verbeteren.184  

Sommige Staten werden geprezen voor het opzetten van programma’s die bijdragen aan de 
bescherming van de rechten van gehandicapte kinderen, maar zelfs deze Verdragspartijen werden 
aangemoedigd om praktische uitvoering aan die programma’s te geven en kinderen met een handicap 
op te nemen in een inclusief onderwijssysteem en een inclusieve maatschappij.185 Dit was vaak het 
geval bij Verdragspartijen die een inclusief onderwijssysteem hadden opgezet, maar waar deze 
systemen ontoereikend waren of waar nog steeds van een gesegregeerd onderwijssysteem gebruik 
werd gemaakt.186 Een relevant voorbeeld was dat het VRK Comité weliswaar Egyptes integratie van 
inclusief onderwijs als een kerncomponent van het nationale onderwijshervormingsplan had 
opgemerkt, maar ook constateerde dat er maar een heel klein aantal gehandicapte kinderen (1,1%) 
hun recht op onderwijs genoot.187 Het VRK Comité adviseerde Egypte de inclusieve 
onderwijsprogramma’s te versterken om zo bij te dragen aan het bevorderen van de zelfredzaamheid 
en deelname van kinderen.188 

De volgende trend die kan worden waargenomen in de Slotbeschouwingen van het VRK Comité, is 
het geven van advies en begeleiding gericht op de manier waarop inclusief onderwijs kan worden 
uitgevoerd. Het Comité merkt op dat, om volledig uitvoering te geven aan artikel 23, Verdragspartijen 
moeten voorzien in inclusief onderwijs voor alle, gehandicapte en niet-gehandicapte, kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften.189 Deze suggesties gaan verder dan integratie. Er wordt voorgesteld dat 
Verdragspartijen hoogwaardig inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen bevorderen en 

                                                        

183 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cyprus, U.N. Doc. CRC/C/CYP/CO/3-
4 (2012), par. 38, 39. 

184 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Madagascar, U.N. Doc. 
CRC/C/MDG/CO/3-4 (2012), par. 23, 24, 48(e). 

185 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.117 (2000), par. 23; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Bhutan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.157 (2001), par. 46; Concluding Observations of the Committee on the Rights 
of the Child, Romania, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.199 (2003), par. 48(b). 

186 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Azerbaijan, U.N. Doc. 
CRC/C/AZE/CO/3-4 (2012), par. 56 (e), 57(f); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Canada, U.N. Doc. CRC/C/CAN/CO/3-4 (2012), par. 59(b); Concluding Observations of the Committee on 
the Rights of the Child, Seychelles, U.N. Doc. CRC/C/SYC/CO/2-4 (2012), par. 48; Concluding Observations of 
the Committee on the Rights of the Child, Thailand, U.N. Doc. CRC/C/THA/CO/3-4 (2012), par. 56, 57; 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Togo, U.N. Doc. CRC/C/TGO/CO/3-4 
(2012), par. 52(d); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Luxembourg, U.N. Doc. 
CRC/C/LUX/CO/3-4 (2013), par. 36(b). 

187 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Egypt, U.N. Doc. CRC/C/EGY/CO/3-4 
(2011), par. 62. 

188 Ibid., par. 63(c). 

189 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Singapore, U.N. Doc. CRC/C/SGP/2-3 
(2011), par. 53(b). 
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uitbreiden.190 In één geval werd het bevorderen van “hoogwaardig” inclusief onderwijs toch 
aangeraden ondanks het feit dat er al sprake was van inclusie.191 Het Comité stelt dat, wil inclusief 
onderwijs een kans van slagen hebben, Verdragspartijen “maatregelen [moeten nemen] die 
gehandicapte kinderen in staat stellen reguliere scholen te bezoeken.”192 In sommige gevallen doet 
het Comité zelfs de aanbeveling dat alle noodzakelijke manieren worden ingezet om inclusief 
onderwijs te bevorderen.193 Het nemen van alle maatregelen met alle middelen die daarvoor nodig 
zijn, is een voorbeeld van een positieve verplichting die actie van Staten vereist. Staten moeten 
handelen. Verdragspartijen moeten onderwijskansen creëren voor gehandicapte kinderen,194 zich 
inspannen om onderwijs te bieden aan alle kinderen op voet van gelijkheid195 en inspanningen doen 
om te verzekeren dat gehandicapte kinderen hun recht op onderwijs kunnen uitoefenen.196 Om 
onderwijs voor gehandicapte kinderen mogelijk te maken, moeten Verdragspartijen alle 
belemmeringen voor onderwijs wegnemen.197 Er moeten ook duidelijke doelstellingen, maatregelen en 

                                                        

190 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Iran, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.123 
(2000), par. 42; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Jordan, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.125 (2000), par. 44; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Egypt, 
U.N. Doc. CRC/C/15/Add.145 (2001), par. 40; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Oman, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.161 (2001), par. 42(e); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Qatar, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.163 (2001), par. 50(d); Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Estonia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.196 (2003), par. 38, 39(d); Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Libyan Arab Jamahiriya, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.209 
(2003), par. 36(d); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kyrgyzstan, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.244 (2004), par. 47; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Oman, 
U.N. Doc. CRC/C/OMN/CO/2 (2006), par. 44(d). 

191 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Italy, U.N. Doc. CRC/C/ITA/CO/3-4 
(2011), par. 46 

192 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Madagascar, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.218 (2003), par. 58(h); Zie ook Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Nigeria, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.257 (2005), par. 46; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Russian Federation, U.N. Doc. CRC/C/RUS/CO/3 (2005), par. 49, waarin het VRK comité 
heeft opgemerkt dat er te weinig inspanning is geweest om toe te werken naar een inclusief onderwijssysteem.  

193 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cuba, U.N. Doc. CRC/C/CUB/CO/2 
(2011), par. 43, 44. 

194 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Benin, U.N. Doc. CRC/C/BEN/CO/2 
(2006), par. 49; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kiribati, U.N. Doc. 
CRC/C/KIR/CO/1 (2006), par. 44, 45(b). 

195 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ireland, U.N. Doc. CRC/C/IRL/CO/2 
(2006), par. 59(a). 

196 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Honduras, U.N. Doc. 
CRC/C/HND/CO/3 (2007), par. 57(a). 

197 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, Montenegro, U.N. Doc. 
CRC/C/MNE/CO/1 (2010), par. 59(c). 
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een tijdslijn worden opgesteld voor de uitvoering van inclusief onderwijs aan gehandicapte 
kinderen.198   

Eén trend die in Slotbeschouwingen terugkomt, is de aanbeveling om middelen toe te kennen voor het 
tot stand brengen van inclusief onderwijs. Het VRK Comité doet de aanbeveling voor dit doel 
voldoende middelen toe te kennen en voldoende inspanningen te doen.199 Het heeft ook aanbevolen 
dat Verdragspartijen hun middelen verhogen om zo “een werkelijk inclusief onderwijssysteem te 
creëren”.200 Het Comité doet de aanbeveling “prioriteit [te geven] aan de geleidelijke uitvoering van 
inclusief onderwijs”.201 Menskracht, technische en financiële middelen moeten worden toegekend om 
inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen tot stand te brengen. Op basisniveau betekent dit ook 
herziening van onderwijsprogramma’s,202 het ontwikkelen van op de persoon afgestemde 
onderwijsplannen voor studenten met een handicap203 en verbetering van de infrastructuur van 
scholen.204 Wat de menskracht betreft die nodig is om inclusief onderwijs tot stand te brengen, heeft 
het Comité zijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat sommige Verdragspartijen onvoldoende 
middelen ter beschikking stellen, onvoldoende inspanningen doen of te weinig voor scholing en 
opleiding zorgen om beroepskrachten beroepsbeoefenaars in het onderwijs die met gehandicapte 
kinderen werken, uit te rusten met de nodige kennis over en vaardigheden voor inclusief onderwijs.205 
Verdragspartijen werden aangespoord om middelen toe te kennen om aan de behoeften van 
gehandicapte kinderen te voldoen en om de opleiding van beroepsbeoefenaars in het onderwijs, 
onder wie onderwijskrachten, maatschappelijk werkers en gezondheidswerkers en andere 

                                                        

198 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Australia, U.N. Doc. CRC/C/AUS/CO/4 
(2012), para. 58(e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Bosnia and 
Herzegovina, U.N. Doc. CRC/C/BIH/CO/2-4 (2012), para. 53(a). 

199 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Palau, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.149 
(2001), par. 50; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Liberia, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.236 (2004), par. 44; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Benin, 
U.N. Doc. CRC/C/BEN/CO/2 (2006), par. 50(f); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Argentina, U.N. Doc. CRC/C/ARG/CO/3-4 (2010), par. 66(b); Concluding Observations of the Committee 
on the Rights of the Child, Myanmar, U.N. Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4 (2012), par. 62(c). 

200 U.N. Doc. CRC/C/AFG/CO/1CRC CO Afghanistan (2011), par. 61(a). 

201 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 72(b). 

202 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Bahrain, U.N. Doc. CRC/C/BHR/CO/2-
3 (2011), par. 54(c); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 71, 72(b). 

203 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 72(c). 

204 Ibid., par. 71, 72(b). 

205 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Argentina, U.N. Doc. 
CRC/C/ARG/CO/3-4 (2010), par. 55; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Panama, U.N. Doc. CRC/C/PAN/CO/3-4 (2011), par. 52; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Guyana, U.N. Doc. CRC/C/GUY/CO/2-4 (2013), par. 45(d) 
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vakkrachten die met gehandicapte kinderen werken, te bekostigen.206 Het VRK Comité doet de 
aanbeveling dat Verdragspartijen voorzien in scholing van onderwijskrachten en scholen voor 
gehandicapte kinderen toegankelijk maken.207 Het Comité stelt Verdragspartijen voor dat zij er voor 
zorgen dat alle scholen “voldoende onderwijskrachten hebben met vaardigheden op het gebied van 
inclusief onderwijs, zodat alle gehandicapte kinderen toegang kunnen genieten tot hoogwaardig 
inclusief onderwijs”,208 omdat gehandicapte studenten zonder die voldoende geschoolde 
onderwijskrachten niet zullen worden opgenomen in het reguliere onderwijs. Eén element van het 
scholingsaspect is de noodzaak het schoolpersoneel, kinderen en het publiek gevoelig te maken voor 
inclusief onderwijs.209 Sensibilisering en bewustwordingscampagnes zijn acties die tot doel hebben 
discriminatie uit te bannen. Het VRK Comité doet de aanbeveling dat Verdragspartijen rekening 
houden met de beginselen van het verbod op discriminatie en de toegankelijkheid van alle diensten.210 
In één concreet geval sprak het Comité zijn bezorgdheid uit over de “weerstand van 
onderwijskrachten tegen het vergemakkelijken van inclusie en kinderen met een handicap te 
aanvaarden in het reguliere onderwijssysteem, ondanks de wettelijke vereisten”.211 Ook al is deze 
weerstand ingegeven door de vrees voor het onbekende en het gevolg van een gebrek aan 

                                                        

206 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Belgium, U.N. Doc. CRC/C/BEL/CO/3-
4 (2010), par. 55; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Liberia, U.N. Doc. 
CRC/C/LBR/CO/2-4 (2012), par. 61 (c); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Madagascar, U.N. Doc. CRC/C/MDG/CO/3-4 (2012), par. 23, 24; Concluding observations of the Committee on 
the Rights of the Child, Burundi, U.N. Doc. CRC/C/BDI/CO/2 (2010), par. 50(f). 

207 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Mauritania, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.159 (2001), par.40(d); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Belarus, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.180 (2002), par. 47(f); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Burkina Faso, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.193 (2002), par. 47; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Gabon, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.171 (2002), par. 50(d); Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Chile, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.17; (2002), par. 44(f); 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kazakhstan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.213 
(2003), par. 55(e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Madagascar, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.218 (2003), par. 54(g); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Liberia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.236 (2004), par. 45(e); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Nicaragua, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.264 (2005), par. 46(c); Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Burkina Faso, U.N. Doc. CRC/C/BFA/CO/3-4 (2010), par. 53(e); 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Namibia, U.N. Doc. CRC/C/NAM/CO/2-3 
(2012), par. 52(b). 

208 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Viet Nam, U.N. Doc. 
CRC/C/VNM/CO/3-4 (2012), par. 56(b). 

209 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lithuania, U.N. Doc. 
CRC/C/LTU/CO/3-4 (2013), par. 37, 38. 

210 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, The Bahamas, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.253 (2005), par. 46. 

211 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Palau, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.149 
(2001), par. 50. Zie ook Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Belarus, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.180 (2002), par. 51(e), 52(f). 
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bewustwording of scholing, het niet aan ieder kind bieden van dezelfde kansen is een vorm van 
discriminatie.212  

Wat betreft de fysieke infrastructuur spoort het VRK Comité Verdragspartijen aan te werken aan “het 
verbeteren, uitbreiden, opbouwen en herontwerpen van passende schoolvoorzieningen en 
infrastructuur en aan het tot stand brengen van een werkelijk inclusief onderwijssysteem waarin 
gehandicapte kinderen welkom zijn.”213 Om dit idee door te voeren, beveelt het VRK Comité aan: 
“scholen met de benodigde faciliteiten voor inclusief onderwijs voor kinderen met een beperking uit te 
rusten.” 214 Zonder voorzieningen die inclusief onderwijs ondersteunen, kan inclusief onderwijs niet 
doeltreffend zijn.  

Het VRK Comité beveelt meer betrokkenheid aan van de plaatselijke gemeenschap bij het 
inspanningsproces om inclusief onderwijs tot stand te brengen.215 Enkele Verdragspartijen werden 
aangemoedigd gehandicapte kinderen op te nemen in reguliere scholen door middel van “het opzetten 
van speciale eenheden in alle gemeenschappen, waarin meer aandacht werd besteed aan de 
speciale scholing van leerkrachten en de fysieke omgeving met inbegrip van onderwijs-, sport- en 
vrijetijdsvoorzieningen en waarin alle andere openbare ruimten voor gehandicapte kinderen 
toegankelijk zijn gemaakt.216 Betrokkenheid van de samenleving kan ook een manier zijn om stigma 
en discriminatie rondom het gehandicapt zijn te bestrijden.  

In het geval van Panama werd die Verdragspartij geprezen voor de wet- en regelgeving die het had 
aangenomen om inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen te vergemakkelijken,217 maar het 
Comité sprak toch nog zijn bezorgdheid uit over het gebrek aan informatie en statistische gegevens 
over de betrokkenheid van deze studenten bij de onderwijssector.218 Een positieve verplichting voor 
Verdragspartijen kan daarom bestaan uit het verzamelen van gegevens over en toezicht houden op 
inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen.  

                                                        

212 UNESCO Verdrag tegen discriminatie in het onderwijs, (n 151), art. 1. 

213 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Guinea, U.N. Doc. CRC/C/GIN/CO/2 
(2013), par. 74(b); Zie ook Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Yemen, U.N. 
Doc. CRC/C/YEM/CO/4 (2014), par. 70(a). 

214 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, Burundi, U.N. Doc. CRC/C/BDI/CO/2 
(2010), par. 51(e); See also Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Japan, U.N. 
Doc. CRC/C/JPN/CO/3 (2010), par. 59 (b), (c), (e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of 
the Child, Greece, U.N. Doc. CRC/C/GRC/CO/2-3 (2012), par. 50 (a), (d), waar het VRK comité Japan heeft 
aanbevolen alle scholen uit te rusten voor inclusief onderwijs.  

215 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Romania, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.199 (2003), par. 49(c). 

216 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Samoa, U.N. Doc. CRC/C/WSM/CO/1 
(2006), para. 45(c); See also Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Senegal, 
U.N. Doc. CRC/C/SEN/CO/2 (2006), par. 43(a). 

217 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Panama, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.233 (2004), par. 41. 

218 Ibid.; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Czech Republic, U.N. Doc. 
CRC/C/CZE/CO/3-4 (2011), par. 52(e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Canada, U.N. Doc. CRC/C/CAN/CO/3-4 (2012), par. 69 (a), (b). 
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Er is nog een aanbeveling die op alle Staten van toepassing is en dat is “het in het leven roepen van 
concrete mechanismen om gelijke toegang van gehandicapte kinderen tot onderwijs te verbeteren , 
inclusief onderwijs moet worden aangemoedigd, [en] het onderwijsaanbod aan gehandicapte kinderen 
moet, gericht zijn op de bijzondere behoeften van het kind”.219  De aanbeveling is gericht op de 
persoonlijke behoeften van elke student die moet worden ondersteund. Dat is de algemene basis van 
inclusief onderwijs: toegang en ondersteuning.  

Een positieve ervaring met de uitvoering van inclusief onderwijs betrof Nicaragua. In 2010 ontving 
Nicaragua lof voor zijn onderwijswetgeving waarin het beginsel van inclusief onderwijs was 
opgenomen.220 Dat had er toe geleid dat het aantal inschrijvingen van gehandicapte kinderen in 
scholen was verdubbeld. Het Comité deed de aanbeveling aan de Verdragspartij te verzekeren dat 
het onderwijssysteem volledig in staat is inclusief onderwijs uit te voeren door passende financiële en 
technische middelen en menskracht ter beschikking te stellen.221 Ondanks het compliment van het 
VRK Comité over de voortgang die was gemaakt bij het tot stand brengen van inclusief onderwijs in 
dat land, waren er nog steeds maatregelen nodig om inclusief onderwijs ten volle te verwezenlijken.  

Meer recentelijk, namelijk in 2014, werd Rusland geprezen voor zijn nieuwe onderwijswet die een 
bepaling bevat over inclusief onderwijs van gehandicapte kinderen.222 Het VRK Comité uitte echter 
zijn bezorgdheid over het lage percentage gehandicapte kinderen dat daadwerkelijk de gebruikelijke 
reguliere scholen bezocht.223 Rusland werd aanbevolen om “de uitvoering van zijn wettelijke 
bepalingen over inclusief onderwijs te bespoedigen door leerkrachten te scholen, scholen van de 
nodige uitrusting te voorzien en schoolpersoneel, kinderen en het publiek in het algemeen gevoelig te 
maken voor de rechten van gehandicapte kinderen, waarbij bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
verstandelijk gehandicapte kinderen”.224 De aanbevelingen in deze Slotbeschouwing zijn heel precies 
geformuleerd en gericht op de uitvoering van inclusief onderwijs voor alle studenten.  

Een interessant punt in de meer recente Slotbeschouwingen zijn de aanbevelingen van het VRK 
Comité aan Staten om het VRPH te bekrachtigen en in het bijzonder het recht op inclusief onderwijs 
neergelegd in artikel 24 VRPH uit te voeren.225 De verwijzing in de Slotbeschouwingen van het VRK 
naar het VRPH en de verplichtingen daarin laat weer eens zien dat de twee instrumenten elkaar 

                                                        

219 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, El Salvador, U.N. Doc. CRC/C/SLV/3-
4 (2010), par. 57(c). 

220 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, Nicaragua, U.N. Doc. 
CRC/C/NIC/CO/4 (2010), par. 60. 

221 Ibid., par. 61(b). 

222 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Russian Federation, U.N. Doc. 
CRC/C/RUS/CO/4-5 (2014), par. 38(c), 49. 

223 Ibid., par. 49(e). 

224 Ibid., par. 50(e). 

225 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ecuador, U.N. Doc. CRC/C/ECU/CO/4 
(2010), par. 57; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Czech Republic, U.N. Doc. 
CRC/C/CZE/CO/3-4 (2011), par. 52(e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
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versterken. Niet alleen wordt met behulp van deze twee Verdragen gewerkt aan het tot stand brengen 
van de rechten van gehandicapte kinderen, maar ze functioneren ieder als een werktuig waarmee 
inclusief onderwijs voor alle kinderen kan worden uitgevoerd.  

Het is duidelijk dat het VRK Comité een ontwikkeling doormaakt naar het uitdrukkelijk eisen van 
inclusiviteit van onderwijs. Met het verstrijken van de jaren heeft het VRK steeds meer een plaats 
veroverd in de internationale gemeenschap als een universeel aanvaard Verdrag. Het is duidelijk dat 
inclusief onderwijs zich tot een recht zal ontwikkelen dat steeds meer zal worden erkend als een recht 
waaraan Verdragspartijen verplicht zijn uitvoering te geven.  

 
4.3 Verplichtingen en aanbevelingen  
Dit gedeelte van het rapport bevat een samenvatting van de verantwoordelijkheden met betrekking tot 
het recht op inclusief onderwijs zoals bepaald in het VRK en uitgewerkt in de Algemene Commentaren 
en Slotbeschouwingen. Om inclusief onderwijs werkelijkheid te laten worden, moeten de 
verplichtingen zowel van bovenaf als van onderaf worden uitgevoerd. Dit betekent dat de 
Verdragspartijen het VRK niet alleen moeten bekrachtigen en overeenkomstig hun verplichtingen 
moeten handelen, maar ook dat leerkrachten en ouders inclusief onderwijs voor alle kinderen moeten 
ondersteunen. Op het niveau van ouders en leerkrachten legt het VRK geen directe verplichtingen op. 
Niettemin is het belangrijk dat niet alleen ouders en leerkrachten, maar ook actievoerders en 
belangenbehartigers betrokken zijn bij het formuleren van onderwijsbeleid. Hoewel de steun van 
ouders en leerkrachten voor inclusief onderwijs geen Verdragsverplichting is en op geen enkele 
manier kan worden afgedwongen, is deze steun bijzonder nodig om inclusief onderwijs vooruit te 
helpen.  

Met het bekrachtigen van een Verdrag laat de Verdragspartij aan de internationale gemeenschap 
weten dat ze zich overeenkomstig het Verdrag zal gedragen en dat ze het Verdrag zal uitvoeren. De 
Verdragspartij kan gezien worden als een collectieve gemeenschap van alles dat zich binnen de 
grenzen van de Staat bevindt. Dit met inbegrip van alles dat binnen de bevoegdheid van de regering 
valt. Als een internationale overeenkomst wordt bekrachtigd, neemt de Staat de verantwoordelijkheid 
op zich het Verdrag te zullen naleven, in de zin dat alle verantwoordelijkheden en verplichtingen in 
theorie op zijn schouders rusten. Hij kan dan andere actoren aanwijzen die op hun beurt 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Verdrag op nationaal niveau. De verplichtingen die 
van de Staat naar de lagere niveaus doorsijpelen worden in het volgende gedeelte besproken. Elk 
niveau is nodig voor de uitvoering en totstandbrenging van inclusief onderwijs.  

4.3.1 Verplichtingen van beleidsmakers 
Nadat een Staat partij is geworden bij een Verdrag, is het aan de beleidsmakers om de 
Verdragsverplichtingen uit te voeren. Het VRK en het recht op onderwijs vormen daarop geen 
uitzondering. Beleidsmakers hebben in dit verband twee hoofdfuncties. Ten eerste hebben zij tot taak 
wetten aan te nemen en beleid vast te stellen. Omdat zij over de financiën gaan, is het daarnaast hun 
taak om te beslissen over de toekenning van passende middelen. 

De kern van de aan beleidsmakers opgelegde verplichting bestaat uit de erkenning van het recht op 
onderwijs vrij van discriminatie.226 Inclusief onderwijs zou het doel van onderwijs moeten zijn.227 De 
                                                        

226 VRK, (n 99), art. 28. 

227 VRK comité, General Comment n.9, (n 140), par. 66. 
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meeste Staten beschikken al over een onderwijsstructuur, maar om inclusief onderwijs volledig uit te 
voeren, kan het zijn dat die structuur moet worden gewijzigd. Beleidsmakers moeten garanderen dat 
het onderwijssysteem zelf in staat is inclusief onderwijs uit te voeren.228 

Om inclusief onderwijs met succes tot stand te kunnen brengen, moet er nieuwe wetgeving komen of 
wetgeving worden gewijzigd.229 Eén component die van essentieel belang is voor de uitvoering van 
inclusief onderwijs is de opname in de wet van een omschrijving van het begrip ‘inclusief onderwijs’.230 
Bovendien moet al het beleid dat wordt gemaakt en moeten alle handelingen die worden ondernomen 
om mensenrechten uit te voeren, met inbegrip van het recht op onderwijs, zijn gericht op het belang 
van het kind. In dit opzicht worden er concrete voorstellen gedaan om wetgeving aan te nemen die de 
volledige deelname van alle studenten op voet van gelijkheid aan inclusief onderwijs en scholing 
voorschrijft.231 Maar ook om een strategie te voeren met betrekking tot inclusief onderwijs, een 
actieplan op te stellen om schoolbezoek en de deelname van gehandicapte kinderen te vergroten232 
en duidelijk doelstellingen te formuleren, maatregelen te treffen en tijdslijnen vast te stellen ter 
uitvoering van dat beleid.233  

Discriminatie is een probleem dat voor een deel met wetgeving kan worden aangepakt.234 Er bestaat 
een verplichting krachtens het VRK concrete maatregelen te nemen om discriminatie, waaronder 
discriminatie van alle studenten in het onderwijs, te bestrijden.235 Het verzamelen van gegevens, met 
name van gegevens waarmee discriminatie kan worden opgespoord, is ook een verplichting die door 
beleidsmakers aan het openbaar gezag kan worden opgelegd.236  

                                                        

228 Concluding observations of the Committee on the Rights of the Child, Nicaragua, U.N. Doc. 
CRC/C/NIC/CO/4 (2010), par. 61(b). 

229 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 12, 18-20. 

230 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cyprus, U.N. Doc. CRC/C/CYP/CO/3-
4 (2012), par. 38, 39. 

231 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Belize, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.252 
(2005), par. 50; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ghana, U.N. Doc. 
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232 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kazakhstan, U.N. Doc. 
CRC/C/KAZ/CO/3 (2007), par. 48(a). 

233 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Australia, U.N. Doc. CRC/C/AUS/CO/4 
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Herzegovina, U.N. Doc. CRC/C/BIH/CO/2-4 (2012), par. 53(a). 

234 ICCPR, (n 156), artikelen. 3, 26. 

235 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 30. 

236 Mensenrechtencomité, General Comment n.18, (n 161), par. 5; VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), 
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Het VRK schrijft de geleidelijke verwezenlijking van het recht op onderwijs voor.237 Het VRK Comité is 
nog preciezer geweest door voor te stellen dat de Verdragspartijen “voorrang [geven] aan de 
geleidelijke uitvoering van inclusief onderwijs” boven andere geleidelijk verwezenlijkte 
mensenrechten.238 Dit betekent dat, door het nemen van alle noodzakelijke maatregelen,239 middelen, 
met inbegrip van financiële, structurele, en technologische middelen, en menskracht, zo optimaal 
mogelijk240 moeten worden toegekend om inclusief onderwijs mogelijk te maken.241 Hoewel financiële 
middelen belangrijk zijn, zijn het mensen die in de praktijk de uitvoerders van inclusief onderwijs zijn. 
Een voldoende aantal leerkrachten en andere beroepsbeoefenaars in het onderwijs die de 
vaardigheden bezitten en de scholing hebben genoten om inclusief onderwijs tot stand te brengen.242 
De toekenning van allerlei soorten middelen is een belangrijke taak van beleidsmakers. De middelen 
moeten toereikend zijn om inclusief onderwijs tot een succes te maken en het onderwijssysteem voor 
gehandicapte kinderen te verbeteren.243  

Een andere aanbeveling van het VRK Comité die zowel de beleidsmakers als de beroepsbeoefenaars 
in het onderwijs aangaat, betreft het bevorderen en voeren van bewustwordingscampagnes over de 
noodzaak voor inclusief onderwijs voor alle kinderen.244 De campagnes kunnen vanaf een hoger 
niveau worden aangestuurd en op een lager niveau worden gerealiseerd. Bewustwording van inclusief 
onderwijs en van het profijt dat het alle kinderen oplevert, is belangrijk voor het ten volle kunnen 
uitvoeren van het recht op onderwijs.  

                                                        

237 VRK, (n 99), art. 28. 

238 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 72(b). 

239 VRK comité, General Comment n. 5, (n 102), par. 6. 

240 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cuba, U.N. Doc. CRC/C/CUB/CO/2 
(2011), par. 43, 44. 

241 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Palau, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.149 
(2001), par. 50; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Liberia, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.236 (2004), par. 44; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Benin, 
U.N. Doc. CRC/C/BEN/CO/2 (2006), par. 50(f); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the 
Child, Argentina, U.N. Doc. CRC/C/ARG/CO/3-4 (2010), par. 66(b); Concluding Observations of the Committee 
on the Rights of the Child, Myanmar, U.N. Doc. CRC/C/MMR/CO/3-4 (2012), par. 62(c). 

242 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Viet Nam, U.N. Doc. 
CRC/C/VNM/CO/3-4 (2012), par. 56(b). 

243 M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu, [1996] RD-SC 1576 (10 december 1996), par. 15. 

244 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Armenia, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.119 (2000), par. 35; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Cambodia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.128 (2000), par. 49; Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, India, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.115 (2000), par. 47; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Kyrgyzstan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.127 (2000), par. 42; Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Ireland, U.N. Doc. CRC/C/IRL/CO/2 (2006), par. 42(a), 
(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Latvia, U.N. Doc. CRC/C/LVA/CO/2 
(2006), par. 40(b); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Cameroon, U.N. Doc. 
CRC/C/CMR/CO/2 (2010), par. 52(e). 
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4.3.2 Verplichtingen van beroepsbeoefenaars in het onderwijs  
De onmiddellijke uitvoering van wetgeving en beleid op het gebied van onderwijs geschiedt door 
beroepsbeoefenaars in het onderwijs, onder wie leerkrachten, maatschappelijk werkers, 
gezondheidswerkers en andere die beroepsmatig betrokken zijn bij het werken met gehandicapte 
kinderen. De internationale instrumenten waaraan Verdragspartijen zich binden, mogen dan ver van 
de basis lijken af te liggen, ze werken wel door op dat niveau. Beroepsbeoefenaars in het onderwijs 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetgeving die beleidsmakers op het gebied van 
onderwijs ontwikkeld hebben. Een voor gehandicapte kinderen niet-inclusief onderwijssysteem zal 
uiteindelijk moeten worden gewijzigd. “Als een kind niet kan leren op de manier waarop wij 
onderwijzen, dan moeten wij misschien onderwijzen op de manier waarop zij leren.”245 Dit citaat laat 
zien dat het onderwijsproces, niet het kind, verandering moet ondergaan.  

Beroepsbeoefenaars in het onderwijs moeten evenals beleidsmakers de onderwijsdoelen niet uit het 
oog verliezen.246 Een onderwijzer of docent moet onderwijs kindgericht en kindvriendelijk maken en de 
positie van het kind versterken.247 Als beroepsbeoefenaars in het onderwijs deze op de persoon 
afgestemde, inclusieve opvatting omarmen, zetten ze de eerste stap naar het verwezenlijken van 
inclusief onderwijs voor alle lerenden. In het algemeen moet onderwijs toegankelijk gemaakt 
worden.248 Beroepsbeoefenaars in het onderwijs moeten uitdragen dat zij het belangrijk vinden dat 
“geschikte schoolvoorzieningen en infrastructuur worden verbeterd, uitgebreid en opnieuw 
opgebouwd, [om] een wezenlijk inclusief onderwijssysteem te creëren waarin gehandicapte kinderen 
welkom zijn.”249 In veel gevallen moeten om te beginnen de structurele aspecten van een school 
worden herzien en opnieuw worden vormgegeven, zodat de school fysiek toegankelijk is voor alle 
kinderen. Dat ombouwen omvat ook veranderingen aan de infrastructuur van de school.250 Dit geldt 
                                                        

245 Ignacio Estrada < http://www-inst.eecs.berkeley.edu/~ee301/fa08/quotes.html> bezocht op 10 juli 2014. 

246 VRK, (n 99), art. 29. 

247VRK comité, General Comment n. 1, (n 138), par. 2. 

248 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Mauritania, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.159 (2001), par.40(d); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Belarus, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.180 (2002), par. 47(f); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Burkina Faso, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.193 (2002), par. 47; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Gabon, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.171 (2002), par. 50(d); Concluding 
Observations of the Committee on the Rights of the Child, Chile, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.17; (2002), par. 44(f); 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Kazakhstan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.213 
(2003), par. 55(e); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Madagascar, U.N. Doc. 
CRC/C/15/Add.218 (2003), par. 54(g); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Liberia, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.236 (2004), par. 45(e); Concluding Observations of the Committee on the 
Rights of the Child, Nicaragua, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.264 (2005), par. 46(c); Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of the Child, Burkina Faso, U.N. Doc. CRC/C/BFA/CO/3-4 (2010), par. 53(e); 
Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Namibia, U.N. Doc. CRC/C/NAM/CO/2-3 
(2012), par. 52(b). 

249 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Guinea, U.N. Doc. CRC/C/GIN/CO/2 
(2013), par. 74(b); Zie ook Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Yemen, U.N. 
Doc. CRC/C/YEM/CO/4 (2014), par. 70(a). 

250 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Costa Rica, U.N. Doc. 
CRC/C/CRI/CO/4 (2011), par. 71, 72(b). 
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echter niet voor elk schoolgebouw, omdat een aantal al toegankelijk is gemaakt. Fysieke toegang tot 
onderwijsvoorzieningen is een belangrijke stap in de richting van het opnemen van gehandicapte 
kinderen in het reguliere onderwijs.  

Het kan echter niet zo zijn dat alleen de gebouwen toegankelijk gemaakt moeten worden. Het kan 
nodig blijken fundamentele veranderingen op andere terreinen door te voeren om veranderingen aan 
te brengen in de manier waarop aan kinderen wordt les gegeven en zo ieder kind een kans te bieden 
om te leren. In sommige gevallen moeten de lesprogramma’s worden aangepast, met inbegrip van 
studie-boeken, lesmaterialen, technieken en schoolbeleid.251 Het kan ook nodig zijn de inhoud, 
aanpak en strategieën van lesgeven aan en onderwijs voor kinderen aan te passen om inclusief 
onderwijs tot stand te brengen.252 Het doorvoeren van deze essentiële veranderingen zal ertoe 
bijdragen dat de belemmeringen waarmee gehandicapte kinderen binnen het systeem worden 
geconfronteerd bij het toegang krijgen tot onderwijs weg worden genomen.  

Beroepsbeoefenaars in het onderwijs hebben behoefte aan passende middelen, vaardigheden en 
scholing om kinderen met een handicap bij te kunnen staan en inclusief onderwijs te bieden.253 Die 
scholing moet zowel voorafgaand aan als tijdens het dienstverband plaatsvinden.254 Dat betekent dat 
de voorbereiding op inclusief onderwijs moet aanvangen bij de allereerste beroepsopleiding van zo’n 
beroepsbeoefenaar en gedurende zijn of haar hele loopbaan moet worden gecontinueerd.255 Dit kan 
worden bereikt door ”inclusie, rechten en kwaliteit in te bedden in alle vormen van scholing”.256 Van 
fundamenteel belang is dat in Staten waar het bestaand systeem ongeschikt is, de scholing van 
beroepsbeoefenaars in het onderwijs wordt herzien om allen voor te bereiden op inclusief 
onderwijs.257 

Bovendien kunnen scholing, belangenbehartiging en betrokkenheid van de gemeenschap leiden tot 
het gevoelig worden van het schoolpersoneel, de kinderen en het publiek voor inclusief onderwijs.258 
Bepaalde houdingen vormen een obstakel dat alleen kan worden overwonnen door kennis. Wanneer 
inclusief onderwijs niet langer een onbekend, intimiderend en onbereikbaar idee is, zullen beroeps-

                                                        

251 VRK comité, General Comment n.1, (n 138), par. 18. 

252 UNESCO, ‘Guidelines for Inclusion’, (n 166). 

253 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Belgium, U.N. Doc. CRC/C/BEL/CO/3-
4 (2010), par. 55; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Liberia, U.N. Doc. 
CRC/C/LBR/CO/2-4 (2012), par. 61 (c); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, 
Madagascar, U.N. Doc. CRC/C/MDG/CO/3-4 (2012), par. 23, 24. 

254 Phil Smith, ‘Preparing Educators for Inclusion – What We’re Doing Right, What We’re Doing Wrong’ in Phil 
Smith (ed.),Whatever Happened to Inclusion? The place of students with intellectual disabilities in education, 
(Peter Lang Publishing, Inc. 2010) 202, 209. 

255 Caton, (n 1) 13. 

256 Caton, (n 1). 4. 

257 Smith, ‘Preparing Educators for Inclusion,’ (n 255), 211-212. 

258 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Lithuania, U.N. Doc. 
CRC/C/LTU/CO/3-4 (2013), par. 37, 38. 
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beoefenaars in het onderwijs er op hun beurt positiever op reageren.259 Zij zullen dan in staat zijn 
inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen te propageren, aan te moedigen en uit te breiden.260  

4.4 Tussenconclusies 
Het VRK en de verplichtingen krachtens dit Verdrag hebben zich in recht en praktijk van 
Verdragspartijen genesteld. Niet alleen is het Verdrag door veel Staten bekrachtigd, veel van die 
Staten hebben nationale bepalingen aangenomen en uitgevoerd om aan hun verplichtingen te 
voldoen. De verplichting te voorzien in inclusief onderwijs voor alle lerenden, in het bijzonder voor 
gehandicapte kinderen, is als gevolg van het gebruikmaken en uitvoeren van het Verdrag 
vanzelfsprekender geworden. Inclusief onderwijs is niet langer een onbereikbaar of onrealistisch doel. 
In vele gevallen hebben Verdragspartijen inclusieve onderwijssystemen opgezet, al moeten die 
misschien worden versterkt om deze verplichting volledig te kunnen vervullen. Met de ondersteuning, 
doelgerichtheid en toewijding van beleidsmakers en beroepsbeoefenaars in het onderwijs kan 
inclusief onderwijs tot een werkelijkheid worden.  

                                                        

259 Smith, ‘Preparing Educators for Inclusion,’ (n 255), 209. 

260 Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Iran, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.123 
(2000), par. 42; Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child, Jordan, U.N. Doc. 
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5. Interpretatie van inclusief onderwijs krachtens het 
VRPH 
 

Een overheersend probleem op het gebied van gehandicapt zijn is het gebrek aan toegang tot 
onderwijs voor zowel gehandicapte kinderen als gehandicapte volwassenen. Onderwijs is een 
fundamenteel recht van allen dat is vastgelegd in de Universele Verklaring van de rechten van de 
mens en wordt beschermd in diverse internationale Verdragen. Dat maakt het gebrek aan toegang tot 
een zeer ernstig probleem. In de meeste landen bestaat een enorm verschil in de onderwijskansen die 
worden geboden ten behoeve van kinderen met een handicap in vergelijking met die van kinderen 
zonder handicap. Het is gewoonweg niet mogelijk de doelstelling ‘Onderwijs voor Iedereen’ te 
verwezenlijken als we er in niet in slagen de situatie ingrijpend te wijzigen.261  

Het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (“VRPH”) is dienstbaar aan deze 
verandering. Het VRPH is het eerste bindende internationale mensenrechtenverdrag dat de rechten 
van personen met een handicap specifiek behandelt. Het Verdrag stoelt op eerbied voor inherente 
waardigheid, persoonlijke autonomie, onafhankelijkheid, non-discriminatie, volledige en 
daadwerkelijke deelname aan en opname in de maatschappij, eerbiediging en aanvaarding van 
verschillen, gelijke kansen, toegankelijkheid, gelijkheid van man en vrouw, eerbied voor de zich 
ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en eerbiediging van het recht van 
gehandicapte kinderen op het behoud van hun identiteit.262 De algemene verplichtingen van een 
Verdragspartij krachtens het VRPH zijn:  

 te verzekeren en te bevorderen dat alle mensen met een handicap ten volle alle mensenrechten 
en fundamentele vrijheden kunnen uitoefenen,  

 geleidelijk de economische, sociale en culturele rechten te verwezenlijken en  

 wetgeving en beleid te ontwikkelen en te implementeren ter uitvoering van het Verdrag.263  

Deze algemene verplichtingen zijn relevant, omdat ze het recht op onderwijs van gehandicapte 
kinderen verruimen en de Verdragspartijen verantwoording laten afleggen over de uitvoering van het 
recht. Het VRPH vergemakkelijkt toegankelijke en gelijke mensenrechten voor kinderen met een 
handicap.  

Zoals in het geval van het VRK, zal het recht op inclusief onderwijs in het VRPH worden uitgelegd met 
behulp van de teleologische interpretatiemethode, op basis van de tekst van het VRPH, de toepassing 
en ‘later gebruik’ van het VRPH. Waar het recht op onderwijs zoals neergelegd in het VRPH wordt 
uitgelegd, zal van al deze middelen in de geest en overeenkomstig de leidende beginselen van het 
Verdrag als geheel gebruik worden gemaakt.  

                                                        

261 Susan J. Peters, ‘Inclusive Education: An EFA Strategy for All Children’ (World Bank 2004), 5, citing the 
United Nations Special Rapporteur on Human Rights and Disability, Bengt Lindqvist, ‘Education as a fundamental 
right’ Education Update, (1999) 2(4), 7. 

262 VRPH, (n 99), art. 3. 

263 Ibid., Art. 4. 
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5.1 Inclusief onderwijs in het VRPH 
Als het gaat om de rechten van ieder kind, staat het recht op onderwijs centraal, in de zin dat andere 
mensenrechten niet zonder onderwijs kunnen worden verwezenlijkt. Gehandicapte kinderen zijn al 
heel lang om verschillende redenen van onderwijs uitgesloten en gesegregeerd. Het VRPH is het 
eerste bindende internationale instrument dat inclusief onderwijs uitdrukkelijk vereist. Artikel 24 van 
het Verdrag breidt de werkingssfeer van het recht op onderwijs voor gehandicapte kinderen 
aanzienlijk uit van het slechts verplichten van Verdragspartijen het recht op onderwijs te verzekeren 
tot het uitdrukkelijk bepalen dat inclusief onderwijs een recht is. Het recht op onderwijs van 
gehandicapte kinderen werd in het VRK impliciet behandeld. De verplichting om te voorzien in 
inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen maakt zijn eerste openlijke entree in het VRPH. Het 
invoegen van een verwijzing naar “inclusief onderwijs” in artikel 24 was een revolutionaire stap in de 
richting van het tot stand brengen van toegankelijkheid en gelijke behandeling in onderwijs voor 
gehandicapte kinderen.  

Inclusief onderwijs gaat heel wat verder dan het plaatsen van een gehandicapt kind in een reguliere 
klas. Aan een inclusief onderwijssysteem ligt een aantal specifieke elementen ten grondslag: 
toegankelijkheid, kwaliteit, gemeenschap en het gehandicapte kinderen in staat stellen om reguliere 
scholen te bezoeken met behulp van aanpassingen die gelijke kansen voor hen mogelijk maken.264 
Hoewel de uitvoering van elk van deze elementen van inclusief onderwijs tijd en middelen vergt, kan 
deelname aan het gemeenschapsleven weleens het moeilijkst te bereiken zijn. De school is niet alleen 
een plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar ook een sociale plek waar deelname en 
betrokkenheid essentieel zijn. Een plek waar leren niet alleen plaatsvindt op basis van de officiële 
onderwijsprogramma’s, maar ook als gevolg van de onderlinge betrekkingen en interacties tussen 
studenten. 265 

Nu inclusie in het onderwijs een internationaalrechtelijke verplichting is geworden krachtens het 
VRPH, is het van belang te onderkennen dat er ook stemmen tegen inclusief onderwijs opgaan. De 
vrees kan bestaan dat inclusief onderwijs niet voor ieder kind de beste oplossing is. Dit omdat 
gespecialiseerde, gesegregeerde scholen beter zijn uitgerust om aan de behoeften van bepaalde 
kinderen te voldoen.266 Dat geldt vooral voor kinderen die blind, doof of doofblind zijn.267 In die 
gevallen wordt inclusief onderwijs in twijfel getrokken. Het VRPH bepaalt dat kinderen die blind, doof 
of doofblind zijn, onderwijs moeten ontvangen “in de talen en met communicatiemethoden en -
middelen die het meest geschikt zijn voor de desbetreffende persoon en in een omgeving waarin hun 
cognitieve en sociale ontwikkeling worden geoptimaliseerd.”268 Om die reden schijft het VRPH niet 
slechts inclusief onderwijs voor ten behoeve van kinderen die blind, doof of doofblind zijn, maar geeft 
het aan dat de meest gunstige onderwijsomgeving moet worden gevonden. Uit onderzoek blijkt dat 

                                                        

264 Social Transition Team, Office of Democracy, Governance and Social Transition of the United States Agency 
for International Development (USAID), ‘Best Practice in Inclusive Education for Children with Disabilities: 
Applications for Program Design in the Europe & Eurasia Region’” (2010), 4-5. 

265 European Agency for Development in Special Needs Education, ‘Participation in Inclusive Education – A 
Framework for Developing Indicators’ (2011), 14. 

266 A Down’s Syndrome Association Publication, ‘Access to Education. A report on the barriers to education for 
children with Down’s syndrome’ (2004). 

267 Sue Stubbs, ‘Inclusive Education Where there are few resources’ (The Atlas Alliance 2008), 92. 

268 VRPH,  (n 99), art. 24(3). 
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inclusief onderwijs zowel binnen de context van de school als van de gemeenschap het gunstigst is 
voor het opnemen van gehandicapte kinderen, met inbegrip van blinde, dove en doofblind kinderen.269   

De opvatting dat inclusief onderwijs niet voor alle kinderen geschikt zou zijn, is correct voor wat betreft 
de vele actuele gevallen waarin de Staat heeft gefaald inclusief onderwijs op een correcte manier uit 
te voeren. Maar als aan de verplichting inclusief onderwijs tot stand te brengen wel wordt voldaan en 
voor alle studenten is vervuld, zijn inclusieve klassen de meest gunstige omgeving voor alle studenten 
en worden de positieve resultaten gedocumenteerd.270 “Inclusieve praktijken brengen duidelijke, 
ondubbelzinnige cognitieve en sociale voordelen voor studenten, met en zonder handicap, in een 
groot aantal leeftijdscategorieën en onderwijsdisciplines.”271 Daar tegenover staat dat gesegregeerd, 
speciaal onderwijs het verouderde medische model van gehandicapt zijn bevestigt. Daarmee komen 
de problemen met leren en de behoefte aan verandering op het bordje van het kind te liggen in plaats 
van op het bord van de onderwijsinstelling.272 Gesegregeerd onderwijs “versterkt de rangorde in 
verschillen die [mensen met een handicap] als tweederangs mensen behandelt.”273 Speciaal, 
gesegregeerd onderwijs, waarin de voorkeur wordt gegeven aan ondersteunende boven fijn 
afgestemde onderwijsprogramma’s, ontbeert de waaier aan kansen en hoogwaardige ervaringen dat 
inclusief onderwijs te bieden heeft.274 Hoewel het VRPH gesegregeerd onderwijs niet rechtstreeks 
verbiedt, schrijft het wel inclusief onderwijs voor waarin, de naam zegt het al, voor segregatie geen 
plaats is.  

De tekst van het VRPH wat betreft de bescherming van de mensenrechten van gehandicapte 
kinderen en inclusief onderwijs is gedetailleerd en bevat concrete verplichtingen van Verdragspartijen. 
De Slotbeschouwingen van het VRPH Comité bevatten nadere richtsnoeren, verduidelijkingen en 
aanbevelingen, waardoor Verdragspartijen zich kunnen laten leiden bij het nakomen van hun 
verantwoordelijkheden en hun verplichtingen met betrekking tot deze rechten. Aangezien het Verdrag 
van nogal recente datum is, is er nog geen Algemeen Commentaar aangenomen dat het recht op 
onderwijs behandelt. Daarom is 'later gebruik', dat kan worden gebruikt als middel om de tekst van het 
VRPH uit te leggen, alleen te vinden in de Slotbeschouwingen en Aanbevelingen die door het VRPH 
Comité zijn aangenomen. Hoewel het VRPH nog niet ‘volgroeid’ is en als het gaat om interpretatie op 
internationaal en nationaal niveau niet zo’n lange geschiedenis heeft als het VRK, zijn de 
verplichtingen er in even gezaghebbend als die in het VRK. Nu 145 Verdragspartijen het Verdrag 
bekrachtigd hebben, zijn de meeste Staten gehouden deze verplichtingen te handhaven en na te 
komen.275   
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274 Baglieri and Shapiro, (n 109), 190. 

275 UN Enable Website beschikbaar op  <http://www.un.org/disabilities/>  bezocht op 10 juli 2014. 
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5.1.1 Relevante verdragsartikelen  
Het interpretatieproces met betrekking tot het recht op onderwijs in het VRPH begint met de tekst, 
omdat die het eerst te gebruiken en voornaamste interpretatiesmiddel is. In samenhang met de 
tekstuele benadering van de verdragsinterpretatie moet de teleologische interpretatiemethode worden 
toegepast, waarin toepassing van de leidende beginselen en handelen in de geest van het Verdrag 
centraal staan.  

De grondbeginselen van het VRPH worden opgesomd in artikel 3:  

 Eerbiediging van de inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid 
zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van personen; 

 Non-discriminatie; 

 Volledige en daadwerkelijke participatie en opname in de samenleving;  

 Eerbiediging van verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit; 

 Gelijke kansen; 

 Toegankelijkheid; 

 Gelijkheid van man en vrouw; 

 Eerbiediging van de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op het behoud van hun identiteit.276  

Deze grondbeginselen moeten worden gezien als factoren die van invloed zijn op de interpretatie van 
het Verdrag als geheel. Elk artikel van het VRPH moet worden gelezen met deze beginselen in 
gedachten en de rechten mogen niet in strijd met deze beginselen worden uitgelegd.  

We beginnen met de tekstanalyse van het recht op onderwijs door artikel 24 VRPH te analyseren. Die 
tekst laat een gedetailleerd beeld zien en behandelt de elementaire doelen van het recht op onderwijs; 
wat Verdragspartijen moeten doen om te verzekeren dat aan dit recht volledig uitvoering wordt 
gegeven; en de middelen die nodig zijn om dit recht te vervullen.277 Dit vereist meer in het bijzonder 
dat “Verdragspartijen het recht van personen met een handicap op onderwijs erkennen om dit recht 
zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waarborgen Verdragspartijen 
een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en levenslang leren”.278 In de tekst wordt het recht op 
onderwijs bevestigd. Om dat recht te verwezenlijken moet inclusief onderwijs worden verzekerd. 
Bovendien moeten personen met een handicap, zo bepaalt het artikel, toegang hebben tot “algemeen 
hoger onderwijs, beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en levenslang leren vrij van 
discriminatie”.279  De tekst stelt vast dat alle onderwijsmogelijkheden moeten worden geboden, vrij van 

                                                        

276 VRPH, (n 99), art. 3(a)-(h). 

277 Zie in het algemeen VRPH, (n 99), art. 24. 

278 VRPH, (n 99), art. 24(1). 
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discriminatie op grond van handicap. De tekst vormt de basis voor het recht op onderwijs: onderwijs 
dient op alle niveaus inclusief en vrij van discriminatie te zijn.  

Na een uiteenzetting van het recht op onderwijs vervolgt het VRPH, evenals het VRK, met het 
uitwerken van de doelen van onderwijs. Het zegt dat onderwijs moet worden gericht op  

de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en eigenwaarde en de 
versterking van de eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden en menselijke diversiteit; de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid, talenten en creativiteit [van de student] alsmede zijn of haar geestelijke en 
lichamelijke mogelijkheden  …. het in staat stellen van personen met een handicap om daadwerkelijk te 
participeren in een vrije maatschappij. 280   

In tegenstelling tot het VRK, dat het recht op onderwijs en de doelen van onderwijs over twee 
artikelen, respectievelijk de artikelen 28 en artikel 29, uitsmeert, neemt het VRPH de rechten en 
doelen in één enkel artikel op. Op die manier legt het een nauwe verbinding tussen de desbetreffende 
verplichtingen. Onderwijs en de doelen van onderwijs vallen onder een en hetzelfde pakket 
verplichtingen en verantwoordelijkheden van Verdragspartijen.  

In lid 2 van artikel 24 van het Verdrag worden nog meer verplichtingen van Staten duidelijk genoemd. 
Het lid bepaalt dat Verdragspartijen verzekeren dat “personen met een handicap niet op grond van 
hun handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem … [dat] kinderen met een 
handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht basisonderwijs 
...”.281  Voorts dienen Staten te verzekeren dat personen met een handicap “toegang hebben tot 
inclusief, hoogwaardig en gratis basisonderwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op basis van 
gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij leven”,282 dat zij voorzien in  “redelijke 
aanpassingen”,283 dat zij er voor zorgen dat personen met een handicap “binnen het algemene 
onderwijssysteem de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om daadwerkelijke deelname aan 
onderwijs te vergemakkelijken”284 en zorgen voor “op het individu toegesneden, ondersteunende 
maatregelen … die de cognitieve en sociale ontwikkeling optimaliseren, overeenkomstig het doel van 
onderwijs waarbij niemand wordt uitgesloten.”285 De verplichtingen die in lid 2 van artikel 24 worden 
opgelegd, zijn precies geformuleerd en gericht op ondersteuning van elk kind overeenkomstig zijn of 
haar individuele behoeften bij het toegang hebben tot en deelnemen aan het inclusief onderwijs.  

Het artikel schrijft voor dat Verdragspartijen “gehandicapte personen in staat stellen praktische en 
sociale vaardigheden op te doen teneinde volledige deelname aan het onderwijs en deelname aan de 
gemeenschap op voet van gelijkheid te vergemakkelijken.”286 Communicatie is een wezenlijk 
onderdeel van participatie. Om dit te verzekeren moeten Staten vergemakkelijken dat gebarentaal 

                                                        

280 Ibid., art. 24 (1)(a)-(c). 

281 Ibid., art. 24 (2)(a). 

282 Ibid., art. 24 (2)(b). 

283 Ibid., art. 24 (2)(c). 

284 Ibid., art. 24 (2)(d) 

285 Ibid., art. 24(2)(e). 

286 Ibid., art. 24(3). 
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wordt aangeleerd,287 en “braille, alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van ondersteunende en 
alternatieven communicatiemethoden, -middelen en –vormen, alsmede het opdoen van vaardigheden 
op het gebied van mobiliteit en het faciliteren van ondersteuning en begeleiding door klasgenoten” 
vergemakkelijken.288 Deze bepalingen creëren een duidelijke verantwoordelijkheid voor Staten. Elk 
kind moet in staat zijn te communiceren met anderen om te kunnen deelnemen aan en te kunnen 
worden opgenomen in zowel scholen als de maatschappij.  

Het VRPH behandelt daarna de vereiste maatregelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking 
van het recht op onderwijs. In duidelijke bewoordingen laat het weten dat Verdragspartijen  

 passende maatregelen moeten nemen om leerkrachten aan te stellen, met inbegrip van leerkrachten met een 
handicap, die zijn opgeleid voor gebarentaal en/of braille, en beroepsbeoefenaars in het onderwijs en 
onderwijsmedewerkers op te leiden die op alle niveaus van het onderwijs werkzaam zijn …  waarin 
bewustwording met betrekking tot handicaps en het gebruik van passende ondersteunende communicatie en 
alternatieve methoden middelen en vormen van communicatie, onderwijstechnieken en materialen zijn 
opgenomen om personen met een handicap te ondersteunen.289  

Beroepsbeoefenaars in het onderwijs moeten met het kind kunnen communiceren, wil het opgenomen 
worden in het onderwijs. De tekst geeft de Staten duidelijk aanwijzingen wat betreft de menskracht die 
nodig is om inclusief onderwijs tot stand te brengen. De eis om te voorzien in geschoolde menskracht 
in het onderwijs is duidelijk, al wordt er niet bij gezegd hoeveel menskracht daarvoor nodig is. Deze 
directheid heeft de VRK niet, maar het VRPH maakt duidelijk dat er speciaal geschoold personeel 
nodig is om inclusief onderwijs te laten slagen.  

Het is te betreuren dat sommige Verdragspartijen specifieke voorbehouden hebben gemaakt bij artikel 
24 met betrekking tot inclusief onderwijs. Mauritius heeft een voorbehoud gemaakt bij lid 2 (b) van 
artikel 24, omdat, ook al kende de Verdragspartij een inclusief onderwijsbeleid, zij ook haar speciaal 
onderwijs wenste te behouden. Het Verenigd Koninkrijk maakte een soortgelijk voorbehoud om zijn 
gesegregeerd onderwijssysteem te handhaven.290 Het maakte een voorbehoud met betrekking tot  
“het recht van gehandicapte kinderen om onderwijs te ontvangen buiten de eigen gemeenschap in het 
geval er elders meer passend onderwijs voorhanden is”,291 met inbegrip van zowel de gebruikelijke 
gewone scholen als zogenoemde speciale scholen. Voorbehouden doen in het algemeen afbreuk aan 
de geest van het mensenrechteninstrument, omdat het Verdrag in dat geval niet langer als een 
eenheid wordt gelezen. De voorbehouden die door Mauritius en het Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt 
om gesegregeerde, speciale scholen te handhaven naast inclusief onderwijs, zijn niet strijdig met de 
bepalingen van het artikel. Tegelijkertijd is het inclusiebeginsel een beginsel waarvan het VRPH is 
doortrokken en dat niet terzijde kan worden geschoven als het gaat om het verwezenlijken van de 

                                                        

287 Ibid., art. 24(b) 

288 Ibid., art. 24 (3) (a). 

289 Ibid., art. 24 (4). 

290 Mauritius’ voorbehoud op het VRPH,aArt. 24 
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en> bezocht 
op 10 juli 2014. 

291 United Kingdom voorbehoud op het VRPH, Art. 24 
<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4&lang=en> bezocht  
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rechten van  gehandicapte personen. In dit opzicht “kan men zich afvragen of inclusief onderwijs ten 
volle kan worden verwezenlijkt als de mogelijkheid van segregatie blijft bestaan.”292  

Niettemin kunnen voorbehouden laten zien hoe artikel 24 moet worden uitgelegd in het geval van 
Staten die geen voorbehoud hebben gemaakt. De voorbehouden van zowel Mauritius als het 
Verenigd Koninkrijk zijn gemaakt met het doel gesegregeerd onderwijs in de Staat te laten 
voortbestaan. In het licht hiervan kan worden gesteld dat, bij gebrek aan een dergelijk voorbehoud, 
artikel 24 gesegregeerd onderwijs voor kinderen met een handicap niet toestaat. Zonder een specifiek 
voorbehoud bij artikel 24 kan worden aangenomen dat een gesegregeerd schoolsysteem voor 
kinderen met een handicap door het VRPH niet wordt toegestaan. Dit met uitzondering van de 
eerdergenoemde gevallen van kinderen die blind, doof of doofblind zijn als er een andere en betere 
omgeving is waarin hun cognitieve en sociale ontwikkeling kunnen worden geoptimaliseerd.  

Een afzonderlijke bepaling in het VRPH die onmiddellijk van invloed is op onderwijs, is artikel 8 over 
het bevorderen van bewustwording. Op grond van dat artikel zijn Verdragspartijen verplicht 
onmiddellijke, doeltreffende en passende maatregelen te treffen teneinde “op alle niveaus van het 
onderwijssysteem … een respectvolle houding ten opzichte van de rechten van personen met een 
handicap te bevorderen.”293  Deze maatregel gaat verder dan onderwijs voor gehandicapte kinderen. 
Bevordering van bewustwording ten aanzien van mensen met een handicap binnen het 
onderwijssysteem is een belangrijke factor voor het succesvol uitvoeren van het Verdrag als geheel, 
dat er toe bijdraagt het stigma en andere aan houding gerelateerde belemmeringen weg te nemen.  

Het VRPH bevat uitgebreide bepalingen over het recht van gehandicapte kinderen op andere 
terreinen dan onderwijs. De Preambule van het VRPH verklaart dat “kinderen met een handicap op 
voet van gelijkheid met andere kinderen alle mensenrechten en fundamentele vrijheden ten volle 
moeten kunnen genieten” 294 en hij herinnert Staten aan hun Verdragsverplichtingen.295 Zoals 
hierboven reeds werd vermeld, is “eerbiediging van de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen 
met een handicap en eerbiediging van het recht van kinderen met een handicap op behoud van eigen 
identiteit” een van de algemene beginselen van het Verdrag.296 Voorts dienen kinderen met een 
handicap betrokken te worden bij de ontwikkeling en uitvoering van op het VRPH gebaseerde 
wetgeving en beleid en dient hun mening daarover gevraagd te worden.297 Als er naar kinderen wordt 
geluisterd, versterkt dat hun zelfstandigheid.298 In hun samenhang gelezen versterken de bepalingen 
van de Preambule en van de artikelen 3 en 4 de zelfstandigheid van kinderen met een handicap. Het 
                                                        

292 Bronagh Byrne, ‘Hidden contradictions and conditionality: conceptualisations of inclusive education in 
international human rights law’ (2013) Disability & Society 28:2, 232, 236, citing John Kenworthy and Joe 
Whittaker, ‘Anything to declare? The struggle for inclusive education and children’s rights’ (2000) Disability and 
Society 15: 2, 219–231. 

293 VRPH, (n 99), art. 8(2)(b). 

294 Ibid., preambule(r). 

295 Ibid., preambule(r). 

296 Ibid., art. 3(h). 

297 Ibid., art. 4(3). 

298 Peters, (n 262), 34, citeert UN:DESA. Strategies for Implementation at the National Level. Expert Group 
meeting on International Norms and Standards Relating to Disability (1998), 9, verkrijbaar op 
www.un.org/esa/socdev/enable/disberk4. 
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VRPH erkent dat kinderen met een handicap de houders van rechten zijn die moeten worden 
gerespecteerd en naar hun mening worden gevraagd. Zo kunnen ze een rol spelen in het bepalen van 
hun eigen toekomst. Het genieten van inclusief onderwijs geeft ze meer kansen in die toekomst.  

Meer in het bijzonder bevat het VRPH evenals het VRK een artikel dat gewijd is aan de specifieke 
bescherming van kinderen met een handicap. Artikel 7 VRPH eist van Verdragspartijen dat zij “alle 
nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid 
met andere kinderen ten volle alle mensenrechten en fundamentele vrijheden genieten,”299 de 
belangen van het kind als eerste zullen overwegen300 en “verzekeren dat kinderen met een handicap 
het recht hebben vrijelijk blijk te geven van hun opvattingen over alle aangelegenheden die hen 
betreffen”.301 Dit artikel gaat hand in hand met het versterken van de zelfstandigheid van kinderen met 
een handicap, omdat het Verdragspartijen de positieve verplichting oplegt te verzekeren dat kinderen 
hun rechten kunnen verwezenlijken. Het artikel laat een beweging zien weg van het criterium van ‘het 
belang van het kind’ naar een op rechten gebaseerde benadering van kinderen. Het ‘belang van het 
kind’ criterium geeft beleidsmakers de bevoegdheid besluiten te nemen over zaken die kinderen en 
hun mensenrechten betreffen, zo lang als deze besluiten worden genomen in het belang van het kind. 
De op rechten gebaseerde benadering verlegt het machtsevenwicht van de beleidsmakers naar de 
verzelfstandigde houder van rechten, in dit geval kinderen, als het gaat om besluiten die hun 
mensenrechten betreffen. Gehandicapte kinderen worden geconfronteerd met intersectionele 
discriminatie, dat wil zeggen discriminatie op grond van zowel handicap als leeftijd. Deze bepalingen 
voorzien in middelen om dat soort discriminatie tegen te gaan. 

In samenhang leggen de artikelen van het VRPH die de rechten van gehandicapte kinderen en het 
recht op onderwijs behandelen een stevige basis voor inclusief onderwijs. De benodigde begeleiding 
en verduidelijking worden door het VRPH Comité in de Slotbeschouwingen gegeven. Het VRPH 
Comité behandelt specifiek inclusief onderwijs en beveelt stappen aan die Staten moeten nemen om 
de verplichtingen die zijn neergelegd in artikel 24 VRPH uit te voeren.  

5.1.2 Aanvullende interpretatiemiddelen 
De 145 Verdragspartijen bij het VRPH hebben soortgelijke verantwoordelijkheden waar het gaat om 
rapportage aan het VRPH Comité als de Verdragspartijen bij het VRK hebben ten opzichte van het 
VRK Comité. Binnen twee jaar na bekrachtiging, en binnen vier jaar na het verstrijken van die periode, 
moeten alle Verdragspartijen bij het VRPH Comité een uitgebreid rapport indienen dat alle 
maatregelen vermeldt die de Staat heeft genomen om aan zijn Verdragsverplichtingen te voldoen.302 
Deze rapporten worden door het Comité bestudeerd en daarna doet het Comité voorstellen en 
aanbevelingen om de Verdragspartij te helpen het Verdrag uit te voeren.303 Deze voorstellen worden 
door het VRPH Comité in de vorm van Slotbeschouwingen uitgebracht. De eerst Slotbeschouwing 
werd gepubliceerd in 2011 en na die tijd zijn er nog ongeveer 12 gevolgd. Met dit in gedachten is het 
duidelijk dat het werk van het VRPH Comité geografisch niet zo ver heeft gereikt als dat van het VRK 
Comité, maar dat betekent niet dat er een rangorde bestaat tussen de twee Comités. 
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Zoals eerder opgemerkt zijn de Slotbeschouwingen van het VRPH Comité een bron van ‘later gebruik’ 
waaruit geput kan worden als aanvullend middel om het recht op onderwijs zoals wordt beschreven in 
het VRPH uit te leggen. Anders dan het VRK dat de tijd had om te wortelen, zijn er geen Algemene 
Commentaren aangenomen over het recht op onderwijs als neergelegd in het VRPH. Niettemin heeft 
het VRPH Comité vastgehouden aan zijn redelijk constante opvatting van de verplichtingen die 
inherent zijn aan inclusief onderwijs. Kort gezegd komt het er hier op neer dat de Verdragspartijen 
harder moeten werken om inclusief onderwijs tot stand te brengen. Deze houding kan in alle 
Slotbeschouwingen worden aangetroffen op plaatsen waar het VRPH Comité een aanbeveling doet 
aan Staten over de wijze waarop inclusief onderwijs kan worden bereikt. Het Comité benadrukt dat 
“inclusie een van de kernbegrippen van het Verdrag is en juist op het gebied van onderwijs zou 
moeten worden aangehangen.”304 Onderwijs is niet een dubbelzinnig of vaag recht. Kinderen met een 
handicap verdienen te delen in dat recht op gelijke voet met alle andere kinderen.  

Globaal genomen spoort het VRPH Comité Verdragspartijen aan inclusief onderwijs te implementeren 
door het nemen van positieve stappen. Staten moeten met betrekking tot inclusief onderwijs een 
veelomvattend onderwijsbeleid voeren.305 Om dit beleid uit te voeren, moeten er voldoende 
begrotingsmiddelen worden ingezet.306 In de praktijk dient inclusiebeleid te worden gevolgd door de 
uitvoering van dat beleid.307 Het VRPH Comité doet de aanbeveling dat gehandicapte kinderen en de 
organisaties die hen vertegenwoordigen betrokken zijn bij het implementeren van modellen voor 
inclusief onderwijs.308 Een dergelijk deelname is “essentieel om de doelmatigheid, legitimiteit en 
doeltreffendheid van dergelijke wetgeving en beleid alsmede de weerspiegeling van de rechten van 
[kinderen] met een handicap in volledige deelname aan het gemeenschapsleven te verzekeren.”309 
Het betrokken zijn bij de burgermaatschappij, met inbegrip van plaatselijke en internationale 
gehandicaptenorganisaties en niet-gouvernementele organisaties voor mensenrechten en de rechten 
van kinderen, heeft een positieve invloed op belangenbehartiging. Daarnaast stelt het mensen met 
een handicap ook in staat om zich van hun eigen rechten en ondersteuning te verzekeren. 310 Als 

                                                        

304 Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, China, U.N.Doc. 
CRPD/C/CHN/CO/1 (2012), par. 35. 

305 Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Argentina, U.N.Doc. 
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beleid op het gebied van onderwijs is gevormd in een Staat en dat beleid in de praktijk wordt 
uitgevoerd, dienen Verdragspartijen nog steeds onderzoek te doen naar de effectiviteit en uitvoering 
van dat inclusiebeleid.311 Verdragspartijen moeten voor dit doel streefdoelen opstellen om de 
deelname aan en voltooiing van onderwijs en scholing van studenten met een handicap te 
vergroten.312 Zo kunnen gegevens worden verzameld, waarmee kan worden vastgesteld of de 
streefdoelen ook werkelijk zijn gehaald.  

Als onderdeel van inclusief onderwijsbeleid zijn gehandicapte kinderen gerechtigd volledig verplicht 
onderwijs te ontvangen. Verdragspartijen hebben de plicht actie te ondernemen om dit te 
verzekeren.313 Om dit te bereiken moeten Verdragspartijen hun programma’s en curricula afstemmen 
op de behoeften van de gehandicapte studenten.314 Daarnaast moeten Verdragspartijen de 
belemmeringen wegnemen die het mensen met een handicap onmogelijk maken vrij van discriminatie 
toegang te hebben tot het onderwijssysteem.315 Een wat meer concrete verplichting is dat 
Verdragspartijen analfabetisme onder kinderen met een handicap moeten opsporen en 
verminderen.316 Als inclusief onderwijs in praktijk wordt gebracht en kinderen met een handicap niet 
langer worden uitgesloten, zal het aantal kinderen dat kan lezen en schrijven geleidelijk aan stijgen.  

De overgang van een papieren beleid naar een beleid in de praktijk is het begin van uitvoering. Het 
voornaamste onderdeel van inclusie is het in alle opzichten toegankelijk maken van het 
onderwijssysteem. Om toegang te hebben tot het recht op onderwijs moeten belemmeringen voor 
studenten met een handicap in de fysieke omgeving als eerste worden afgebroken. Het wegnemen 
van die hindernissen is een absolute voorwaarde om inclusief onderwijs te kunnen vervullen, omdat 
alle andere maatregelen nutteloos zijn als studenten niet in staat zijn de school zelf binnen te 
komen.317 Toegankelijkheid maakt het mogelijk voor studenten met wat voor capaciteiten dan ook op 
het gebied van leren om op een zinvolle wijze deel te nemen aan onderwijs. Toegankelijkheid in het 
onderwijs begint met een passend beleid. Dat wordt vervolgens uitgevoerd op schoolniveau en daarna 
opgevolgd met toezicht via indicatoren en andere instrumenten.318    

Nadat schoolgebouwen toegankelijk zijn gemaakt, moeten ook de onderwijsprogramma’s en 
lesmaterialen toegankelijk worden gemaakt om inclusief onderwijs tot stand te brengen. Daarnaast 
moet de situatie van individuele studenten van geval tot geval worden bekeken. Als de algemene 
maatregelen onvoldoende zijn om aan individuele behoeften te voldoen, moet er op de persoon 
afgestemde ondersteuning aan studenten worden geboden. Deze ondersteuning komt neer op 
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maatregelen voor redelijke aanpassingen om de gehandicapte student in staat te stellen het recht op 
onderwijs op gelijke voet met anderen te genieten. Binnen het algemene onderwijssysteem moeten 
redelijke aanpassingen worden aangebracht en bijstellingen worden verricht voor gehandicapte 
studenten.319 Die aanpassingen en bijstellingen moeten worden gebaseerd op de behoeften en de 
benodigde ondersteuning van de individuele student binnen het algemene onderwijssysteem.320 Het 
doel van aanpassingen is te verzekeren dat iedere student in staat wordt gesteld toegang tot het 
onderwijs te hebben op gelijke voet met anderen.321   

Het VRPH Comité werkt uit dat redelijke aanpassingen in onderwijsinstellingen tevens inhouden 
“ondersteunende technologieën en hulp in de klas, toegankelijke en aangepaste onderwijsmaterialen 
en onderwijsprogramma’s alsmede een toegankelijke schoolomgeving.”322 Daarnaast moet door de 
Staat, en niet voor rekening van de ouders, worden voorzien in redelijke aanpassingen aan het 
onderwijs.323  

Het VRPH Comité heeft Verdragspartijen eraan herinnerd dat het onthouden van redelijke 
aanpassingen een vorm van discriminatie is.324 Dit betekent dat redelijke aanpassingen kunnen 
worden gezien als een burgerlijk en politiek recht dat onmiddellijk verwezenlijkt moet worden, tenzij 
het een onevenredige last betekent. Onder de factoren die in aanmerking moeten worden genomen bij 
het bepalen of een bepaalde aanpassing een onevenredige last zou opleggen, vallen tevens 
financiële en andere lasten, de omvang van de organisatie, de financiële middelen waarover de 
organisatie beschikt en de mogelijkheid openbare fondsen of andere bijstand te verkrijgen ter 
ondersteuning van de aanpassing.325  Als de aanpassing geen onevenredige last vormt, moet er in 
worden voorzien.  
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Het VRPH Comité stelt zich op één lijn met het VRK Comité door te verklaren dat menskracht 
eveneens nodig is om inclusief onderwijs te kunnen uitvoeren.326 Verdragspartijen dienen een 
scholingsbeleid te voeren op het gebied van inclusief onderwijs voor de beroepsbeoefenaars in het 
onderwijs.327 Leerkrachten, bestuurders en al het overige onderwijspersoneel moeten worden 
geschoold in het werken binnen inclusieve onderwijssystemen en –verbanden. 
328Beroepsbeoefenaars in het onderwijs moeten niet langer worden opgeleid om te werken in 
gesegregeerd onderwijs, maar in plaats daarvan moet hun scholing worden gericht op inclusie.329 Het 
Comité formuleert ook gedetailleerde doelen die door zulke beroepsopleidingen moeten worden 
bereikt. De idee van scholing wordt in het VRPH nader uitgewerkt. Het VRPH eist van 
Verdragspartijen dat zij daarbij “bewustwording ten aanzien van personen met een handicap en het 
gebruik van passende ondersteunende en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -
vormen, onderwijs technieken en materialen ter ondersteuning van mensen met een handicap 
inpassen”330 in de opleidingsverwachtingen en criteria met betrekking tot beroepsbeoefenaars in het 
onderwijs. Er moet ook een mogelijkheid zijn om gehandicapte leerkrachten en leerkrachten die 
gebarentaal gebruiken, op te leiden.331 De bepalingen met betrekking tot opleiding en scholing in het 
VRPH zijn erop gericht de communicatie tussen de beroepsbeoefenaars en de student te 
vergemakkelijken. Ze zijn van fundamenteel belang voor inclusief onderwijs. Participatie vormt een 
onderdeel van inclusie, maar die is niet mogelijk zonder communicatie.  

In een aantal Slotbeschouwingen bespreekt het VRPH Comité hoger onderwijs voor gehandicapte 
studenten. Het Comité merkt op dat Verdragspartijen meer inspanningen moeten plegen om 
gehandicapte studenten in staat te stellen aan universiteiten te studeren of andere vormen van tertiair 
onderwijs te genieten.332 Hier komt duidelijk de verplichting van artikel 24, lid 5 VRPH naar voren. 
Daarin wordt bepaald dat Verdragspartijen verzekeren dat “personen met een handicap, vrij van 
discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen, toegang te hebben tot tertiair onderwijs, 
beroepsonderwijs, volwassenenonderwijs en levenslang leren.”333 Het VRPH garandeert niet dat alle 
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studenten met een handicap worden toegelaten tot het hoger onderwijs of andere instellingen van 
tertiair onderwijs. Wat het wel garandeert is dat de kans vrij van discriminatie toegelaten te worden 
gelijk is aan die voor welke andere student dan ook.  

In veel Slotbeschouwingen uit het VRPH Comité zijn bezorgdheid over de plaatsing van kinderen met 
een handicap in het gesegregeerde onderwijs in plaats van in inclusieve onderwijsomgevingen.334 Om 
dit aan te pakken stelt het Comité voor de middelen die worden besteed aan speciaal, gesegregeerd 
onderwijs te herbestemmen voor inclusief onderwijs in de reguliere scholen.335 Jammer genoeg werd 
er door het Comité in de Slotbeschouwingen van 2011 die gaan over Spanje op een zeker moment 
nog getwijfeld, toen het ging om druk uit te oefenen ten behoeve van inclusief onderwijs voor 
gehandicapte kinderen. Het Comité deed de aanbeveling dat de Verdragspartij moet “verzekeren dat 
besluiten om kinderen met een handicap te plaatsen in scholen voor speciaal onderwijs of in aparte 
klassen of om die kinderen een lesprogramma van een lager niveau te bieden, in samenspraak met 
de ouders moeten worden genomen”336 en moet “verzekeren dat tegen besluiten om kinderen met 
een handicap in een gesegregeerde omgeving te plaatsen snel en effectief beroep kan worden 
ingesteld.”337 Deze twee aanbevelingen aan de Verdragspartij richten zich niet uitdrukkelijk tegen 
inclusief onderwijs, maar er wordt wel in erkend dat gesegregeerd onderwijs in bepaalde 
omstandigheden kan worden gehandhaafd, mits er bepaalde waarborgen zijn. Het probleem met dit 
idee is dat gesegregeerd onderwijs van nature niet inclusief is. Dat blijkt al uit de naam. In latere 
Slotbeschouwingen heeft het Comité deze aanbevelingen echter niet herhaald. In plaats daarvan 
heeft het zijn bezorgdheid uitgesproken over de segregatie van gehandicapte kinderen en 
Verdragspartijen aangemoedigd om gehandicapte kinderen uit speciale, gesegregeerde systemen te 
halen en te plaatsen in inclusieve onderwijsomgevingen.  

Er was met name één Verdragspartij die een bijzondere indruk maakte op het VRPH Comité door 
haar toegewijde houding ten opzichte van inclusief onderwijs. Zweden werd geprezen voor zijn 
inclusief onderwijssysteem. Slechts 1,5% van de kinderen ontvangt onderwijs op andere plaatsen dan 
inclusieve reguliere scholen.338 In dit rapport wordt gesteld dat de ontwikkeling door Zweden van een 
bijna volledig inclusief onderwijssysteem kan worden gebruik als richtsnoer of model voor de 
uitvoering van inclusief onderwijs in andere Staten die partij zijn bij het Verdrag. Hoewel niet elke 
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Staat altijd wordt geconfronteerd met dezelfde factoren die de uitvoering van inclusief onderwijs 
belemmeren, kan het succes van Zweden elke Staat eraan herinneren dat inclusie tot de 
mogelijkheden behoort.  

Wat betreft het toezicht op de voortgang op het gebied van inclusief onderwijs worden 
Verdragspartijen eraan herinnerd dat het nodig is inclusie met behulp van indicatoren te volgen.339 Het 
verzamelen van gegevens en het gebruik van indicatoren waarmee toezicht kan worden gehouden op 
de rechten die zijn neergelegd in het VRPH is zonder meer vereist op grond van de artikelen 31 -31 
VRPH. De Slotbeschouwingen functioneren slechts als een herinnering aan de Verdragspartijen dat 
dit onderdeel van de verplichting inclusief onderwijs uit te voeren niet over het hoofd kan worden 
gezien. Toepassing van onderzoek, gegevens en indicatoren draagt ertoe bij dat de effectiviteit van 
inclusieve onderwijsprogramma’s en de naleving van het VRPH worden bewaakt.340  

Tot slot kan worden vermeld dat de voornaamste trends die in de Slotbeschouwingen van het Comité 
zijn waargenomen, bestaan uit het doen van algemene aanbevelingen om inclusief onderwijsbeleid op 
te stellen en uit te voeren; middelen toe te kennen ten behoeve van inclusief onderwijs; toezicht te 
houden op de uitvoering van inclusief; en discriminatie in het onderwijs uit te bannen. Dit soort 
aanbevelingen benadrukt nog eens de aan de Staat opgelegde last en positieve verplichting om te 
handelen om zo te voorzien in inclusief onderwijs voor gehandicapte kinderen.  

 

5.2 Verplichtingen en aanbevelingen  
Verdragspartijen zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de verplichtingen krachtens het VRPH. 
Zelfs al hebben Verdragspartijen het Verdrag alleen nog maar getekend en niet bekrachtigd, zoals in 
het geval van Nederland, dan nog heeft elke Staat die het Verdrag heeft ondertekend, de 
verantwoordelijkheid zich hangende de bekrachtiging ervan te onthouden van handelingen die in strijd 
zijn met het Verdrag en de mensenrechten die er in zijn vastgelegd.341 De verplichtingen met 
betrekking tot onderwijs in het VRPH zijn dezelfde als die van het VRK, maar in vele opzichten zijn ze 
preciezer. Het VRPH legt rechtstreek verplichtingen op. De Slotbeschouwingen werken die nader uit 
en verduidelijken ze. De verantwoordelijkheden worden doorgegeven aan hen die belast zijn met de 
uitvoering van het Verdrag.  

5.2.1 Verplichtingen van beleidsmakers 
Beleidsmakers op nationaal niveau dragen voor het overgrote deel de verantwoordelijkheid van de 
uitvoering van inclusief onderwijs. Uitvoering geschiedt van boven naar beneden, waarbij een passend 
kader en passende structuur op een hoog niveau worden aangebracht. Het is deze structuur die wordt 
geïmplementeerd en op een praktisch, lokaal niveau wordt toegepast. Nationale beleidsmakers 
hebben geen rechtstreekse invloed op diegenen die inclusief onderwijs geven of ontvangen. In plaats 
daarvan moeten nationale beleidsmakers het functioneren van het systeem vergemakkelijken. Zo 
kunnen direct betrokkenen inclusief onderwijs operationeel maken. Beleidsmakers moeten ook een 
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kader en richtlijnen aandragen voor de beroepsbeoefenaars in het onderwijs. Deze richtlijnen worden 
allereerst rechtstreeks overgenomen uit het VRPH zelf. Daarnaast bieden de Slotbeschouwingen 
meer uitgewerkte richtlijnen. Het bindmiddel van dit kader is de erkenning dat het recht op onderwijs 
tevens de garantie van een inclusief onderwijssysteem binnen de Staat inhoudt.342  Dat betekent dat 
beleidsmakers die er niet van zijn overtuigd dat onderwijs inclusief dient te zijn voor kinderen met een 
handicap, er niet in zullen slagen een dergelijke situatie te creëren. Voor het verwezenlijken van het 
recht op onderwijs, meer precies inclusief onderwijs, is het van belang dat wetgevers en 
beleidsmakers de doelen van onderwijs voor ogen houden. Onderwijs moet gericht zijn op het ten 
volle ontwikkelen van het menselijk potentieel, een gevoel van waardigheid en eigenwaarde.343 
Onderwijs moet ieder mens in staat stellen om daadwerkelijk deel te nemen aan een vrije 
maatschappij. 344 

De voornaamste taak die het VRPH beleidsmakers oplegt, is het creëren en handhaven van beleid op 
het gebied van inclusief onderwijs.345 Beleid moet voorzien in volledig verplicht inclusief onderwijs,346 
met inbegrip van wijzigingen in het onderwijsprogramma,347 waar nodig, toegesneden programma’s348 
en redelijke aanpassingen geboden door de Staat.349 Het beleid moet daarnaast voorzien in 
voldoende begrotingsmiddelen,350 voldoende menskracht die geschoold is in inclusief onderwijs,351 
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uitvoeringsstrategieën352 en streefdoelen met behulp waarvan de effectiviteit van de uitvoering van het 
beleid kan worden gemeten.353  

Nadat het beleid is opgesteld, hangt de verwezenlijking ervan af van de uitvoering en van wat er in de 
praktijk mee wordt gedaan. Hoewel veel Staten al een inclusief beleid voeren, bestaat er in de praktijk 
een kloof tussen beleidsdoelen en resultaten. Deze kloof is te wijten aan de vele, in het 
onderwijssysteem gewortelde hindernissen en hindernissen die worden aangetroffen in de 
maatschappij in het algemeen. Deze zowel aan houding gerelateerde als fysieke hindernissen hebben 
te maken met factoren als de fysieke structuur van de school, de onderwijsprogramma’s, de 
beroepsbeoefenaars in het onderwijs, communicatie, sociaaleconomische factoren, financiering, 
organisatie van het onderwijssysteem en beleid.354 Al deze hindernissen hebben een impact op de 
toegankelijkheid van onderwijs. Beleidsmakers hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat 
deze hindernissen bij het opzetten van een inclusief onderwijssysteem worden aangepakt.355  

Een belangrijk kenmerk van inclusief onderwijs is dat het een idee is dat maatwerk vereist. Diversiteit 
is de onderliggende waarde waarop inclusief onderwijs stoelt. Werkelijk inclusief onderwijs is niet 
beperkt tot uiteenlopende soorten studenten in een klas met leeftijdsgenoten stoppen, maar nodigt uit 
en past zich aan alle studenten aan. Dit in de wetenschap dat elke student andere talenten bezit, 
andere behoeften en capaciteiten heeft en op een andere manier leert. Inclusief onderwijs betekent 
niet eenvoudigweg uiteenlopende studenten integreren in een reguliere klas, maar alle studenten 
opnemen in een inclusieve klas. Om die reden moet bij de uitvoering van inclusief onderwijs de 
individualiteit en diversiteit van alle lerenden worden meegenomen. Zo kunnen zij worden gesteund in 
het ten volle verwezenlijken van hun potentieel binnen het onderwijs.  

Om te bepalen of de uitvoering succesvol is, moeten gegevens worden verzameld en moet onderzoek 
worden gedaan.356 “Inclusief onderwijs kan op geen enkele wijze op één lijn worden gesteld met het 
simpelweg inschrijven van studenten en het louter aanleggen van een oprijplaat”.357 Evaluatie van 
inclusief onderwijs gaat gepaard met een grondige waardering van de verschillende soorten 
gegevens. Zo kan worden bepaald of onderwijs werkelijk inclusief is. De gegevensverzameling moet 
metingen opleveren van toelating, inschatting en analyse, planning, middelentoekenning, instructies, 
interventies, lesgeven, andere schoolse activiteiten, evaluatie en overgang.358  Hoewel deze 
informatie niet volstaat om te bepalen of inclusief onderwijs een succes is of niet, zullen deze 
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gegevens in combinatie toch helpen om vast te stellen of er nog relevante informatie voor de 
waardering van de inclusiviteit van onderwijs ontbreekt.359 

Wat ook een onderdeel zou moeten uitmaken van inclusief onderwijs is een mechanisme voor 
beroepsopleidingen voor het onderwijs. Zoals hierboven reeds werd beschreven, bestaan er, van het 
VRPH afkomstige, algemene en bijzondere verplichtingen wat betreft het opleiden van 
beroepsbeoefenaars in het kader van inclusief onderwijs. Deze worden in de Slotbeschouwingen 
nader uitgewerkt. Hoewel het valt onder verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de 
beroepsbeoefenaars zelf om dergelijke scholing te volgen, zijn het de beleidsmakers die die scholing 
kunnen opzetten, uitvoeren en afdwingen. 360 

5.2.2 Verplichtingen van beroepsbeoefenaars in het onderwijs 
Zoals we bij het VRK hebben kunnen zien, hebben de verplichtingen die rusten op Verdragspartijen 
en beleidsmakers een directe impact op beroepsbeoefenaars in het onderwijs. “Naast de noodzaak 
om met het verleden waarin de algemene houding ten opzichte van personen met een handicap, 
schoolgebouwen, en onderwijswijsbeleid waren doortrokken van segregatie, in het reine te komen, 
vormt de beweging in de richting van inclusie een uitdaging voor beroepsbeoefenaars in het 
onderwijs.”361 Zij zijn belast met de uitvoering van inclusief onderwijs aan de basis. Inclusief onderwijs 
wordt feitelijk uitgevoerd door beroepsbeoefenaars binnen het onderwijs. Zij zijn het die rechtstreeks 
invloed hebben op de kansen die gehandicapte studenten worden geboden. Om die reden is het 
“menselijk” uitvoeringsniveau cruciaal. Als inclusief onderwijs op dat niveau slecht wordt uitgevoerd, 
kan dat tot negatieve resultaten leiden.  

Het VRPH legt een bijzondere verplichting op wat betreft de menskracht die nodig is voor inclusief 
onderwijs. De overheid moet “passende maatregelen [nemen] om leerkrachten, onder wie 
leerkrachten met een handicap, die gekwalificeerd zijn op het gebied van gebarentaal en/of braille, 
aan te stellen en beroepsbeoefenaars en personeel op alle onderwijsniveaus te scholen.”362 
Algemene scholingsmaatregelen worden eveneens in het VRPH behandeld. Beroepsbeoefenaars in 
het onderwijs, waar onder, maar niet beperkt tot, administratief personeel, maatschappelijk werkers, 
schoolpsychologen, leerkrachten en overige personeel moeten intensieve scholing krijgen op het 
gebied van inclusief onderwijs, zowel voorafgaand aan als gedurende hun loopbaan.363 Deze scholing 
moet de theorie en de praktijk van inclusief onderwijs behelzen. Beroepsbeoefenaars in het onderwijs 
moeten leren hoe theorie moet worden omgezet in praktijk.364 Die scholing moet een verbinding 
maken tussen “bewustwording van het gehandicapt zijn en het gebruik van passende ondersteunende 
en alternatieve communicatiemethoden, -middelen en -vormen, onderwijstechnieken en -
materialen”365 die de individuele behoeften van studenten met en zonder handicap zullen 
                                                        

359 Ibid., 20. 

360 Leonard Cheshire Disability, (n 358). 

361 Baglieri and Shapiro, (n 109),190. 

362 VRPh, (n 99), art. 24(4). 

363 Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Hungary, U.N.Doc. 
CRPD/C/HUN/CO/1 (2012), par. 41, Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, Tunisia, U.N.Doc. CRPD/C/TUN/CO/1 (2011), par. 32(c). 

364 Caton, (n 1), 16. 

365 VRPh, (n 99), art. 24(4). 
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ondersteunen. Ook moet deze scholing aandacht besteden aan hoe er moet worden gewerkt in 
inclusieve onderwijssystemen, welke onderwijstechnieken er moeten worden gebruikt, op welke 
manieren er aan de behoeften van studenten kan worden voldaan, hoe om te gaan met op de persoon 
afgestemde onderwijspraktijken en goede pedagogische gebruiken.366 Op de persoon afgestemde 
onderwijspraktijken zijn met name van vitaal belang bij scholing, omdat ze de kern vormen van de 
verwezenlijking van inclusief onderwijs. Scholing op dit gebied zal het mogelijk maken dat 
beroepsbeoefenaars in het onderwijs aan de steeds verschillende behoeften van elk kind kunnen 
voldoen, zodat het kind wordt geholpen zijn of haar potentieel ten volle te benutten. Door de 
vaardigheden en methoden die met scholing worden aangeleerd te gebruiken, zouden de 
beroepsbeoefenaars in het onderwijs in staat moeten zijn de onderwijsprogramma’s en de materialen 
af te stemmen op de behoeften van gehandicapte studenten,367 redelijk aanpassingen en bijstellingen 
van het algemene onderwijssysteem te bieden368 en in het algemeen te zorgen voor een inclusieve 
omgeving waarin alle kinderen kunnen leren. Het plannen van onderwijsprogramma’s is een taak van 
de leerkrachten, die moet worden uitgevoerd om te bepalen wat de student zal leren, lesmethoden te 
vinden waarmee studenten kunnen leren en de manier te evalueren waarop de studenten leren.369    

Om inclusief onderwijs te laten slagen en om ieder kind, met of zonder handicap, de kans te geven om 
zijn of haar potentieel ten volle te benutten, moet het VRPH op alle niveaus binnen een Staat worden 
nageleefd.  

5.3 Tussenconclusies 
Met het creëren van bindend internationaal recht heeft het VRPH de mensenrechten van mensen met 
een handicap tot speerpunt gemaakt. Als deel van die innovatie stelt het VRPH vast dat ‘recht op 
onderwijs voor iedereen’ feitelijk recht op inclusief onderwijs betekent.370 Al vele jaren is onderwijs een 
mensenrecht en bestaat er een uitvoeringsverplichting voor Verdragspartijen. Nu deze verplichting in 
het VRPH is gecodificeerd, heeft ze zich ontwikkeld tot een plicht om in inclusief onderwijs te voorzien. 
Aangezien inclusief onderwijs daadwerkelijk de manier is voor mensen met een handicap om hun 
recht op onderwijs te genieten, verplicht het VRPH Verdragspartijen om inclusieve onderwijssystemen 
te creëren die het recht op onderwijs van lerenden met een handicap ondersteunen. Het zijn echter 
niet alleen studenten met een handicap die profiteren van inclusief onderwijs. Alle lerenden zijn 
verschillend en zullen profijt ondervinden van onderwijspraktijken die op de persoon zijn afgestemd, 
praktijken die essentieel zijn als het gaat om inclusief onderwijs.371   

                                                        

366 Smith, ‘Preparing Educators for Inclusion,’ (n 255), 207-210, 212. 

367 Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Argentina, U.N.Doc. 
CRPD/C/ARG/CO/1 (2012), par. 37. 

368 Ibid., par. 38; Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Australia, 
U.N.Doc. CRPD/C/AUS/CO/1 (2013), par. 45, 46; Concluding Observations of the Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities, Hungary, U.N.Doc. CRPD/C/HUN/CO/1 (2012), par. 39; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Spain, U.N.Doc. CRPD/C/ESP/CO/1 (2011), par. 44(a). 

369 Baglieri and Shapiro, (n 109), 185. 

370 Human Rights Council, (n 51), par. 7. 

371 Allison deFranco, ‘The New World of Inclusive Education: A Review of the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities and the American Experience,’ in Allen Moore & Sarah Kornblet (eds.) Advancing the 
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Het VRPH is duidelijk over de verplichting inclusief onderwijs uit te voeren en het VRPH Comité legt 
uit hoe Verdragspartijen moeten handelen om inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap tot 
een werkelijkheid te maken. Sommige aanbevelingen van het Comité zijn algemeen, andere weer 
heel concreet: ze geven duidelijk aan hoe de verplichtingen moeten worden uitgevoerd. In het 
algemeen hebben de verplichtingen betrekking op het maken van beleid, de toekenning van middelen, 
uitvoering en toezicht. 

Kort samengevat legt het VRPH Verdragspartijen de verplichting op beleid te maken op grond 
waarvan inclusief onderwijs kan worden gerealiseerd. Om dit beleid in de praktijk uit te voeren moeten 
er zowel op het gebied van menskracht als op het gebied van financiering middelen worden 
toegekend. De “menselijke “ kant van middelentoekenning houdt tevens in dat er voortdurend scholing 
wordt geboden aan beroepsbeoefenaars in het onderwijs. Uitvoering vereist dat zowel bouwkundige 
als aan houding gerelateerde hindernissen die onderwijs voor mensen met een handicap in de weg 
staan, worden weggenomen. Door hindernissen weg te nemen wordt onderwijs toegankelijk voor alle 
kinderen. Inclusief onderwijs begint bij toegankelijkheid. Eén onderdeel van toegankelijkheid is het 
creëren van inclusieve klaslokalen. Daarom zijn gesegregeerde, speciale onderwijssystemen die niet 
voldoen aan de eisen van inclusief onderwijs, per definitie niet toegankelijk en in strijd met het recht op 
inclusief onderwijs.  

Zodra scholen en onderwijsvoorzieningen toegankelijk zijn gemaakt, moet onderwijs worden 
aangepast aan de individuele behoeften van de student. Op dat moment treedt de verplichting in 
werking om te voorzien in redelijke aanpassingen en op de persoon afgestemde ondersteuning. 
Redelijke aanpassingen vormen een recht en het onthouden van zulke aanpassingen wordt gezien als 
discriminatie.  

Staten hebben nog meer verplichtingen. Als de inclusieve onderwijsmethodes in de praktijk zijn 
gebracht, moeten de mislukkingen en de successen worden bijgehouden. Het toezicht op inclusief 
onderwijs in de praktijk levert bewijsmateriaal op voor de geleidelijke verwezenlijking van het recht op 
inclusief onderwijs. Toezicht op onderwijs wordt uitgevoerd met behulp van onderzoek, het vaststellen 
van streefdoelen, indicatoren en het verzamelen van gegevens. De toezichtverplichting wordt duidelijk 
in het VRPH vermeld en kan niet worden genegeerd.372  

Verdragspartijen mogen zich niet passief opstellen bij het ontwikkelen en versterken van een inclusief 
onderwijssysteem. Het VRPH eist dat er actie wordt ondernomen en maatregelen worden getroffen 
om het recht op inclusief onderwijs ten volle te verwezenlijken. Bengt Lindquist, de voormalige 
Speciale Rapporteur van de VN Commissie voor Sociale Ontwikkeling belast met het toezicht op de 
Standaard Regels voor gelijke kansen voor mensen met een handicap, verwoordde het als volgt:  

                                                                                                                                                                             

Rights of Persons with Disabilities: A US-Iran Dialogue on Law, Policy, and Advocacy (The Stimson Center 
project 2011), 36. 

372 VRPH, (n 99), artikelen 31-33. 
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“Alle kinderen en jonge mensen in de wereld, met hun persoonlijke sterke en zwakke kanten, met hun hoop en 
verwachtingen, hebben het recht op onderwijs. Het zijn niet onze onderwijssystemen die recht hebben op 
bepaalde typen kinderen. Het is daarom het schoolsysteem van een land dat moet worden aangepast om aan de 
behoeften van alle kinderen te voldoen.”373 

Voor het verwezenlijken van het recht op onderwijs is inclusief onderwijs voor iedereen de oplossing 
voor elk, heel verschillend, kind. Het is niet alleen een morele verplichting om alle kinderen met al hun 
uiteenlopende leerbehoeften op te nemen in het onderwijs, het is ook een bindende 
internationaalrechtelijke verplichting. Het VRPH eist dat inclusief onderwijs op alle niveaus wordt 
verzekerd en dat Verdragspartijen de opgelegde verplichtingen die zijn verbonden aan de volledige 
verwezenlijking van het recht, niet naast zich neer leggen.  

                                                        

373 Human Rights Council, (n 51), par. 5, citeert Bengt Lindqvist, UN Rapporteur for Persons with Disabilities, 
(1994). 
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6. Een strategie voor verandering 
 

Strategisch procederen is één van de instrumenten die kunnen worden ingezet om de uitvoering van 
inclusief onderwijs te bevorderen. Strategisch procederen, gebruikt het rechtssysteem en rechterlijke 
uitspraken om verandering tot stand te brengen. Het houdt in dat er rechtszaken worden 
aangespannen om bepaalde rechten af te dwingen. Daarbij is het er niet alleen om te doen een zaak 
voor een individuele klager te winnen, maar ook om verdergaande veranderingen te bewerkstelligen 
en de maatschappij en het recht op een bredere manier te beïnvloeden.374 Strategisch procederen, 
kan worden ingezet om nakoming van de verplichtingen die zijn neergelegd in het VRK en het VRPH 
om te voorzien in inclusief onderwijs, te bevorderen.375 Daarbij moet erop worden gewezen dat in een 
groot aantal rechtsstelsels geen rechtstreeks beroep op het VRK en het VRPH kan worden gedaan 
voor de nationale rechter, maar wel op nationale wetgeving ter uitvoering van de Verdragen. In 
Nederland echter kunnen klagers zich rechtstreeks voor de nationale rechter beroepen op de rechten 
die zijn neergelegd in het VRK en na bekrachtiging ook op die in het VRPH. Waar toegestaan, kunnen 
buitenlandse uitspraken die inclusief onderwijs in andere rechtsstelsels hebben bevorderd, worden 
aangevoerd als een niet-bindend precedent om te trachten de rechter te overtuigen. Dat wil zeggen 
als een voorbeeld dat de nationale rechter zou kunnen volgen. Daarbij komt dat in buitenlandse 
rechtszaken mogelijk voorbeelden te vinden zijn van het soort argumenten dat in andere 
rechtsstelsels is gebruikt. 

De volgende drie kernargumenten kunnen worden gebruikt om toepassing van gesegregeerd 
onderwijs voor de rechter aan de kaak te stellen:  

1. het bieden van gesegregeerd onderwijs en ongelijke kansen voor gehandicapte kinderen in het 
onderwijs komt neer op discriminatie;  

2. het onthouden van redelijke aanpassingen in het onderwijs is ook een vorm van discriminatie en  

3. kinderen met een handicap hebben recht op redelijke aanpassingen om hen in staat te stellen 
onderwijs te volgen.  

Als deze argumenten worden gebruikt in samenhang met de internationale verplichtingen krachtens 
het VRK en het VRPH, kunnen ze een krachtig pleidooi vormen voor het afdwingen van het recht op 
inclusief onderwijs voor kinderen met een handicap.  

Het recht niet gediscrimineerd te worden is een onmiddellijk te verwezenlijken recht. Zoals hierboven 
besproken in het kader van ECOSOC, het VRK en het VRPH is discrimineren in het onderwijs een 
schending van het internationaal recht. Het UNESCO Verdrag nopens de bestrijding van discriminatie 
in het onderwijs omschrijft discriminatie in het onderwijs als: “ieder onderscheid dat, iedere uitsluiting, 
beperking of voorkeur die tot doel of tot gevolg heeft gelijkheid van behandeling in het onderwijs te 
niet te doen of schade toe te brengen.” 376 Op deze begripsomschrijving kan een beroep worden 
                                                        

374 Patrick Geary, ‘Children’s Rights: A Guide to Strategic Litigation,’ London: Child Rights Information Network 
(CRIN) (2008). 

375 Strategische procesvoering om VRK en VRPH verplichtingen direct ten uitvoer te brengen kan alleen 
gebruikt worden als de nationale wet dit toestaat, dit betekent als de verdragen de status van nationale wetgeving 
hebben na ratificatie. De nationale wetgeving in Nederland staat dit toe gelijk na de ratificatie.  

376 UNESCO Verdrag tegen discriminatie in het onderwijs ,(n 151), art. 1. 
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gedaan om te pleiten tegen segregatie in het onderwijs en het onthouden van redelijke aanpassingen 
aan kinderen met een handicap. 

Om te beginnen heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten het recht op onderwijs voor 
kinderen met een handicap behandeld in de zaak Autism-Europe v. France.377 De klager in die zaak 
had gesteld dat personen met autisme in de praktijk niet zo konden profiteren van het recht op 
onderwijs als andere burgers.378 Het Comité merkte op dat onderwijs gericht moet zijn op het volledig 
ontwikkelen van de persoonlijkheid en de fysieke en geestelijke capaciteiten van kinderen.379 Kort 
samengevat oordeelde het Comité dat studenten met autisme hun recht op onderwijs in Frankrijk niet 
doeltreffend konden uitoefenen, omdat Frankrijk er niet in was geslaagd “voldoende voortgang [te 
maken] met het bevorderen van onderwijs ten behoeve van studenten met autisme.”380 Dit oordeel 
laat zien dat Staten een positieve verplichting hebben het recht op onderwijs voor studenten met een 
handicap krachtens het Europees Sociaal Handvest te vervullen.  

Plaatsing in een gesegregeerde school kan worden gezien als een vorm van discriminatie in het 
onderwijs en als een schending van een onmiddellijk te verwezenlijken mensenrecht, namelijk het 
recht niet te worden gediscrimineerd. Ongelijke behandeling op grond van een handicap is 
discriminatie.381 Elk onderscheid dat of elke uitsluiting die de toegang van een kind tot gelijke 
behandeling in onderwijs in gevaar brengt, met inbegrip van aparte schoolvoorzieningen en beperkte 
onderwijskansen, is discriminatie.382 Aparte onderwijsfaciliteiten worden geacht per definitie ongelijk te 
zijn.383 Het afscheiden van kinderen van andere kinderen van dezelfde leeftijd “veroorzaakt een 
gevoel van inferioriteit wat betreft hun positie in de gemeenschap die zo’n invloed kan hebben op hun 
hart en hoofd dat het niet waarschijnlijk is dat die ooit nog ongedaan kan worden gemaakt.”384 Het 
recht niet gediscrimineerd te worden wordt in het hele VRK en het VRPH teruggevonden.385  
Verdragspartijen bij deze Verdragen hebben een actieve plicht discriminatie te voorkomen en te 
verbieden.386  

Het in combinatie gebruiken van de argumenten dat segregatie gelijk staat aan discriminatie op grond 
van een handicap en kinderen met een handicap toegang op gelijke voet tot onderwijs ontzegt, heeft 
al succes opgeleverd op rechterlijk niveau.387 De hoogste rechter in Canada, het Supreme Court, 
oordeelde dat “plaatsing van een student met een handicap in een gesegregeerd klaslokaal zonder 
                                                        

377 Autism-Europe v. France, klacht n. 13/3003 Europees comité voor Sociale Rechten (2003). 

378 Ibid., par. 50. 

379 Ibid., par 49. 

380 Ibid., par. 54. 

381 VRK, (n 99), art. 2(1), 1 (b), (c); VRPH, (n 99), preambule (h), art. 2. 

382 UNESCO Verdrag tegen discriminatie in het onderwijs, (n 151), art. 1. 

383 Brown v. Board of Education 347 U.S.485, 495 (1954). 

384 Ibid., 494. 

385 VRK, (n 99), art. 2; VRPH, (n 99), preambule (h), art. 2, art. 3(b), art. 4, Art. 5. 

386 VRK, (n 99), art. 2; VRPH, (n 99), art. 5. 

387 Moore v. British Columbia (Education) [2012] SCC 61, par. 48. 
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zijn of haar toestemming … vanuit sociaal, historisch en politiek perspectief discriminerend [is].”388 Op 
Europees niveau heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten in de zaak Mental Disability 
Advocacy Center (MDAC) v. Bulgaria, waarin het voor gehandicapte kinderen niet mogelijk was 
toegang te hebben tot onderwijs,389 geoordeeld dat gesegregeerd onderwijs discriminatie oplevert en 
een schending van het recht op onderwijs. Nog niet zo lang geleden heeft het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (EHRM) gesegregeerd onderwijs en discriminatie van Roma kinderen 
besproken in de zaak Horváth and Kiss v. Hungary.390 Het Hof oordeelde dat het plaatsen van 
Roma kinderen in een ondersteunende, gesegregeerde school een schending van het recht op 
onderwijs en van het discriminatieverbod was.391 Gesegregeerde speciale scholen “zouden de 
moeilijkheden [van de kinderen] weleens hebben kunnen verergerd en hun latere persoonlijke 
ontwikkeling in gevaar hebben gebracht in plaats van hen te helpen integreren in reguliere scholen en 
vaardigheden te ontwikkelen waarmee het makkelijker wordt te leven onder de meerderheid van de 
bevolking”.392 Hoewel het in de zaak Horváth and Kiss ging om het uitsluiten van Roma kinderen van 
het gebruikelijke reguliere onderwijssysteem, stellen de auteurs van dit rapport dat de argumenten die 
hierboven worden genoemd, ook van toepassing zijn op kinderen met een handicap. Deze enkele 
voorbeelden laten zien hoe heel verschillende rechters in de wereld van oordeel zijn dat gesegregeerd 
onderwijs een vorm van discriminatie is.  

In het Verenigd Koninkrijk, dat een gesegregeerd onderwijssysteem naast een inclusief systeem kent, 
zijn rechters enigszins afgestapt van het “belang van het kind” criterium met betrekking tot onderwijs 
voor kinderen met een handicap. Ze neigen meer in de richting van een op rechten gebaseerde 
benadering. In de zaak Bury Metropolitan Borough Council v SU, nam de beroepsrechter in 
bestuurszaken, de Upper Tribunal (Appeals Administration) Chamber, de mening van deskundigen die 
plaatsing in een gesegregeerde school in het belang van de gehandicapte eiser steunden, niet 
over.393 Dat college oordeelde dat het gehandicapte kind in feite met redelijke aanpassingen kon 
worden ondersteund binnen een reguliere omgeving en om die reden niet mocht worden 
gesegregeerd.394 

Er zijn ook andere factoren waardoor discriminatie kan ontstaan. Scholen moeten in het bijzonder 
zorgen voor redelijke aanpassingen ten behoeve van kinderen met een handicap. Zo zijn ze in staat 
aan het onderwijs deel te nemen. Als dit niet gebeurt en dit niet te rechtvaardigen is op grond van 
‘onevenredige last’, betekent dat discriminatie.395 Verdragspartijen bij het VRPH hebben de positieve 
                                                        

388 Eaton v. Brant Co. Bd. of Education, [1997] 1 S.C.R. 241; Council of Canadians with Disabilities. Factum. 
Eaton v. Brant Country Board of Education, par. 10. 

389 Mental Disability Advocacy Center (MDAC), (n 75). 

390 Horváth and Kiss v. Hungary App no 11146/11 (Europees Hof voor de Rechten van de Mens (ECtHR) 29 
januari 2013). 

391 Ibid., par. 128. 

392 Ibid., par. 127. 

393 Bury Metropolitan Borough Council v SU [2010] UKUT 406 (AAC 4 november 2010). 

394 Ibid., par. 31, 59. 

395 VRPH, (n 99), art. 2, 5 (3); Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, Hungary, U.N.Doc. CRPD/C/HUN/CO/1 (2012), par. 41; Concluding Observations of the Committee 
on the Rights of Persons with Disabilities, Spain, U.N.Doc. CRPD/C/ESP/CO/1 (2011), par. 44. 
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verplichting te verzekeren dat redelijke aanpassingen worden getroffen om aan de behoeften van de 
lerende persoon in kwestie te voldoen.396 Studenten met een handicap moeten redelijke 
aanpassingen worden geboden en de Staat moet een dergelijke plicht vaststellen.397 De plicht in 
redelijke aanpassingen te voorzien is onmiddellijk te verwezenlijken, omdat hij deel uitmaakt van de 
non-discriminatie verplichting.398   

Redelijke aanpassingen in het onderwijs betekent ook zorgen voor de nodige passende 
veranderingen en bijstellingen die geen onevenredige of niet verschuldigde last opleggen, zodat 
kinderen met een handicap in staat worden gesteld het recht op onderwijs te genieten op voet van 
gelijkheid met anderen.399 Verdragspartijen bij het VRPH zijn verplicht te verzekeren dat redelijke 
aanpassingen worden getroffen voor personen met een handicap, zodat die personen toegang krijgen 
tot onderwijs.400 De verplichting te voorzien in op de persoon afgestemde redelijke aanpassingen 
treedt echter slechts in werking als het algemene onderwijssysteem niet toegankelijk is voor een 
bepaalde student. De rechters in de zaken die hieronder worden beschreven, waren van oordeel dat 
de onderwijsautoriteiten studenten redelijke aanpassingen moeten bieden. Deze uitspraken laten zien 
dat procederen op het gebied van redelijke aanpassingen ten behoeve van kinderen met een 
handicap positief kan uitpakken. In Canada, waar inclusief onderwijs steeds meer verankerd raakt, 
oordeelde het hoogste gerecht, de Supreme Court, in de zaak Moore v. British Columbia 
(Education) dat scholen de mensenrechtelijke verplichtingen met betrekking tot onderwijs moeten 
nakomen.401  Hoewel inclusie nog niet de norm is in het onderwijs in Canada, was de hoogste rechter 
van oordeel dat schooldistricten aanpassingen moeten aanbrengen die zinvolle toegang tot onderwijs 
voor alle kinderen mogelijk maken. Bij zijn behandeling van de manier waarop in die aanpassingen 
moesten worden voorzien, merkte het Hof het volgende op: “het is ontegenzeggelijk niet eenvoudig 
voor bestuurders om onderwijsbeleid uit te voeren, terwijl men geconfronteerd wordt met zware fiscale 
beperkingen, echter, wel of geen aanpassingen is niet ‘louter een kwestie van efficiëntie’, aangezien 
het altijd duidelijk goedkoper lijkt om de status quo aan te houden dan een discriminatoire hindernis op 
te ruimen”.402  

In Wynberg v. Ontario oordeelde het Gerechtshof van Ontario dat scholen maatwerk moeten 
leveren, omdat kinderen behoefte hebben aan op de persoon afgestemde aanpassingen.403 Bij het 
punt van het type aanpassingen waarom werd verzocht, merkte het Hof op dat het “de nuttige effecten 
                                                        

396 VRPH, (n 99), art. 24 (2)(c), (5). 

397 Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Argentina, U.N.Doc. 
CRPD/C/ARG/CO/1 (2012), par. 38; Concluding Observations of the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities, Australia, U.N.Doc. CRPD/C/AUS/CO/1 (2013), par. 45, 46; Concluding Observations of the 
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Hungary, U.N.Doc. CRPD/C/HUN/CO/1 (2012), par. 39; 
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CRPD/C/ESP/CO/1 (2011), par. 44(a). 
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van de maatregelen moet afwegen tegen de nadelige … [en] of de voordelen die werden behaald met 
bepaalde middelen … niet teniet worden gedaan door de nadelige effecten ervan.”404  Het Hof 
oordeelde dat de beperkte middelen moeten worden verdeeld nadat deze effecten zijn afgewogen.405 
Deze benadering komt overeen met het ‘onevenredige last’ criterium. De algemene conclusie die uit 
de Canadese zaken kan worden getrokken, is dat aanpassingen moeten worden aangebracht als ze 
geen inbreuk maken op de rechten van andere studenten en als de voordelen zwaarder wegen dan 
de eventuele negatieve effecten. Op grond van deze conclusie wordt het recht op redelijke 
aanpassingen in feite beperkt, maar onderwijsautoriteiten kunnen niet in alle gevallen argumenten van 
financiële aard gebruiken om het achterwege laten van een aanpassing te rechtvaardigen. Financiële 
argumenten zullen niet met succes worden aangevoerd, tenzij het aanbrengen van de aanpassing 
een onevenredige last of, in de woorden van de Canadese rechters, een “nadelig effect” zou 
betekenen dat zwaarder weegt dan de voordelen van de aanpassing.406 Aanpassingen zouden 
moeten worden gebruikt als een “oprijplaat” waarvan gehandicapte kinderen gebruik kunnen maken 
om toegang te hebben tot onderwijs. 

In de Verenigde Staten komt gesegregeerd onderwijs op zeer veel plaatsen voor. Inclusief onderwijs 
is daar veel zeldzamer dan in Canada. Jurisprudentie in de Verenigde Staten heeft geresulteerd in 
een toets waarmee bepaald kan worden of een rechter een beroep op het recht op redelijke 
aanpassingen ten behoeve van een gehandicapte student moet honoreren407. De toets is tweeledig: 
er wordt eerst gekeken of onderwijs in een reguliere klas tot de mogelijkheden behoort wanneer er 
ondersteuning wordt geboden en aanpassingen worden aangebracht. Als dat niet mogelijk is, wordt 
gekeken of de school het kind reeds zo optimaal mogelijk in het reguliere onderwijs heeft ingepast.408  
Een kind mag alleen onderwijs ontvangen in een gesegregeerde, speciale school als is vastgesteld 
dat het kind geen onderwijs kan volgen met behulp van aanpassingen en de school het kind reeds zo 
optimaal mogelijk heeft ingepast in het reguliere onderwijs.  

Het Federaal Gerechtshof oordeelde in de zaak Oberti v. Board of Education dat “in de ogen van 
het Congres het recht om tussen niet-gehandicapte klasgenoten te verkeren een fundamentele 
waarde is van het recht op openbaar onderwijs van kinderen met een handicap.”409 In die zaak werd 
benadrukt dat kinderen met een handicap in de Verenigde Staten standaard worden opgenomen in 
klassen van het reguliere onderwijs, maar dat die norm ter zijde kan worden gesteld. Om de 
presumptie van inclusie en redelijke aanpassingen succesvol te weerleggen, moet een schooldistrict 
aantonen hetzij dat de handicaps van een kind zo ernstig zijn dat hij of zij weinig of geen voordeel zal 
hebben bij inclusie; dat hij of zij ‘dermate de orde verstoort dat het onderwijs aan andere kinderen in 
de klas daaronder lijdt’; of dat andere kinderen in het district in belangrijke mate door de kosten die 
gemoeid zijn met het voorzien in inclusief onderwijs zullen worden getroffen.410  

                                                        

404 Ibid., par. 186. 

405 Ibid., par. 188. 

406 Ibid., par 186. 

407 Board of Education v. Holland, 786 F.Supp. 874 (E.D.Cal. 1992); Daniel R.R: v. State Board of Education, 
874 F.2d 1036 (5th Cir. 1989). 

408 Daniel R.R, (n355), 1048. 

409 Oberti v. Board of Education of the Borough of Clementon School District, 995 F.2d 1216-17 (3d Cir. 1993). 

410 Ibid., 1402. 
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De rechter in de zaak Oberti legde de bewijslast bij de onderwijsautoriteiten. Zij moesten aantonen 
waarom een student met een handicap niet in een aangepaste, inclusieve klas kon worden 
onderwezen in plaats van dat de student moest aantonen dat hij of zij wel in zo’n klas kon worden kon 
onderwezen. Hoewel het onderwijsprogramma wellicht moet worden aangepast om een gehandicapte 
student een passende opleiding te bieden die hem of haar voordelen zouden brengen en voor hem of 
haar een zinvolle ervaring zouden zijn, is zo’n aanpassing op zich “geen aanvaardbare grond ter 
rechtvaardiging van het uitsluiten van een kind van zo’n ervaring”.411 Als het schooldistrict niet in staat 
is om aan te tonen dat aanpassing van het onderwijsprogramma te duur of niet uitvoerbaar zou zijn of 
dat die het onderwijs aan de andere kinderen in de inclusieve klas zou verstoren, moet de rechter 
oordelen dat er wijzigingen en aanpassing moeten worden aangebracht. 412 

Een andere toets met betrekking tot het recht op onderwijs van studenten met een handicap werd 
door een ander federaal gerechtshof vastgesteld in de zaak Board of Education v. Ross.413 De 
rechter in de zaak Ross oordeelde dat een gehandicapte student moest aantonen, voor hij in reguliere 
onderwijsomgeving moest worden onderwezen, dat onderwijs krijgen in het reguliere onderwijs voor 
hem of haar aanvaardbaar was of zou zijn, of met behulp van redelijke aanpassingen aanvaardbaar 
zou zijn.414 Hoewel niet werd omschreven wat “aanvaardbaar onderwijs krijgen” inhoudt, moet er 
rekening gehouden worden met les-gerelateerde en andere onderwijs-gerelateerde factoren. Dit hof 
legde de bewijslast bij de student, die moest bewijzen dat onderwijs krijgen in een reguliere school 
voor hem of haar aanvaardbaar was, in plaats van ervan uit te gaan dat een inclusieve omgeving 
beter voor hem of haar was. Deze twee enigszins tegengestelde toetsen in zaken Oberti en Ross zijn 
niet op hun grondwettelijkheid getoetst, zodat geen van beide tot nu toe in de Verenigde Staten 
moeten worden toegepast.  

In Europa heeft het Italiaans Constitutionele Hof zich uitgesproken over het recht op redelijke 
aanpassingen in het onderwijs.415 In het geding was in deze zaak of de onderwijsautoriteiten een 
maximum konden stellen aan het aantal uren dat kinderen met een handicap mocht worden 
ondersteund in de onderwijsomgeving. Het Constitutionele Hof oordeelde dat niet alleen de Italiaanse 
Grondwet het recht van kinderen met een handicap op onderwijs beschermt, maar dat artikel 24, lid 2 
VRPH een op de persoon afgestemde benadering voorschrijft als het gaat om aanpassingen aan het 

                                                        

411 Ibid., 1403; See also Rowley v. Bd. of Education of the Hendrick Hudson Central School Dist., 458 U.S: 176 
(1982), waar het hof heeft besproken dat onderwijs voor kinderen met een beperking  op meer gebaseerd moet 
zijn dan aanwezigheid op school.  

412 Ibid., 1403, See Roncker v. Walter, 700 F.2d 1058, 1063 (6th Cir. 1983), waar het hof heeft geoordeeld dat 
het zou moeten vaststellen of de diensten die gesegregeerd onderwijs superieur maken ook haalbaar en uit te 
voeren zijn in een niet gesegregeerde context.   

413 Stephen Monroe, ‘“Reasonable Measures”: Giving “Due Deference” to School Boards Decisions in Cases 
Involving the Individuals with Disabilities Education Act’(2010) Seventh Circuit Review 5:2, 581, 602, citing Bd. of 
Educ. of Twp. High Sch. Dist. No. 211 v. Ross, 486 F.3d 267, 269 (7th Cir. 2007). 

414 Ross, (n 414), 277. 

415 Chiara Favilli, ‘Report on Measures to Combat Discrimination. Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC. 
Country Report 2011 Italy.’ (2012) European Network of Legal Experts in the Non-discrimination Field 
<http://www.non-discrimination.net/law/national-legislation/country-reports-measures-combat-discrimination> 
bezocht op 10 juli 2014, discussie over de Decision no. 80 of the Italian Constitutional Court van 22 februari 2010, 
gepubliceerd in de Gazzetta Ufficiale op 3 maart 2010. 
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onderwijs ten behoeve van kinderen met een handicap.416 Om die reden hadden de autoriteiten met 
het beperken van aanpassingen en ondersteuning het -in het licht van het VRPH uitgelegde- recht 
geschonden.  

De hierboven besproken zaken laten zie hoe procederen, kan worden gebruikt om het doel van 
inclusief onderwijs dichterbij te brengen. De rechters in kwestie hebben geoordeeld dat bepaalde 
aspecten van inclusief onderwijs, waaronder het verbod op discriminatie en toegankelijkheid, 
fundamentele rechten zijn die bescherming verdienen.  

                                                        

416 Ibid., 42. 
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7. Conclusies en volgende stappen 
 

Zowel het VRK als het VRPH zijn belangrijke instrumenten die de rechten van gehandicapte kinderen 
beschermen. Het VRK en het VRPH versterken elkaar en breiden elkaar uit. Kinderen met een 
handicap worden weliswaar door het VRK beschermd, maar het VRPH reikt verder en verplicht 
Verdragspartijen en draagt hun op te verzekeren dat kinderen met een handicap in staat worden 
gesteld toegang tot hun rechten te hebben. Het recht op onderwijs dat in het VRK is vastgelegd, wordt 
met name door het VRPH versterkt. Zo formuleren en versterken het VRK en het VRPH samen een 
dwingende en bindende eis, gericht aan Verdragspartijen, om inclusief onderwijs ten behoeve van 
kinderen met een handicap te implementeren. Inclusief onderwijs is zelf het middel dat kinderen met 
een handicap in staat stelt gelijke toegang tot onderwijs en gelijke kansen in het onderwijs te hebben. 
Er was al een serieus streven naar inclusief onderwijs voordat het VRK werd aangenomen, inclusief 
onderwijs maakt daarvan impliciet deel uit en wordt voor het eerst uitdrukkelijk genoemd in het VRPH. 
Aangezien het VRPH nader wordt uitgevoerd op internationaal en nationaal niveau, zal inclusief 
onderwijs steeds meer verankerd worden in recht en praktijk.  

Dit rapport bespreekt de verplichtingen met betrekking tot inclusief onderwijs die door het VRK en het 
VRPH zijn opgelegd aan Verdragspartijen, beleidsmakers en beroepsbeoefenaars in het onderwijs. 
Bekrachtiging van deze Verdragen en uitvoering ervan via nationale wetgeving vormen de eerste 
stappen naar inclusief onderwijs voor alle lerenden. Beleidsmakers zullen dan over een kader 
beschikken waarmee zij specifiek beleid kunnen formuleren en middelen kunnen toekennen, en op die 
manier kunnen zij hun verantwoordelijkheid voor het verwezenlijken van inclusief onderwijs nakomen. 
Beroepsbeoefenaar in het onderwijs hebben een meer praktische rol te spelen in de verwezenlijking 
van inclusief onderwijs. Hun taken en inspanningen zijn van rechtstreekse invloed op de levens van 
alle lerenden, in het bijzonder kinderen met een handicap, en van het onderwijs aan hen.  

Inclusief onderwijs zal voor veel huidige onderwijssystemen geen eenvoudige ‘makeover’ betekenen. 
‘Inclusie’ is meer dan integratie alleen. Het zijn niet alleen de gebouwen die geschikt gemaakt moeten 
worden, wil inclusief onderwijs een kans van slagen hebben. Het kan nodig zijn dat wetgeving, de 
bestaande onderwijsstructuren, houdingen, en onderwijstechnieken grondig moeten worden herzien. 
Toegegeven, niet alle onderwijssystemen in alle Verdragspartijen zijn ontoereikend en niet inclusief. 
Toch, zolang niet ieder kind met een handicap samen met leeftijdsgenoten wordt opgenomen in het 
onderwijs en in staat wordt gesteld daaraan deel te nemen, blijft er werk aan de winkel.  

Eén tactiek die kan worden gebruikt om inclusief onderwijs dichterbij te brengen, is strategisch 
procederen. Afhankelijk van het rechtstelsel van een Staat en de omstandigheden in die Staat kan 
strategisch procederen worden ingezet om verstrekkende veranderingen in recht en maatschappij te 
bewerkstelligen. Het recht van kinderen met een handicap op onderwijs wordt geschonden als gevolg 
van gesegregeerd onderwijs en ongelijke onderwijskansen en het onthouden van redelijke 
aanpassingen in het onderwijs. Zowel plaatsing in gesegregeerde scholen en het niet-gerechtvaardigd 
ontzeggen van redelijke aanpassingen zijn vormen van discriminatie. Gehandicapte kinderen hebben 
recht op redelijke aanpassingen in het onderwijs en dat recht moet worden geëerbiedigd. Hoewel 
redelijke aanpassingen een recht vormen, kan er op dit recht pas een beroep worden gedaan als de 
algemene onderwijsstructuur voor een bepaalde student niet toegankelijk is. Hoe beter de 
toegankelijkheid van een onderwijssysteem, des te minder behoefte er zou moeten zijn aan op de 
persoon afgestemde aanpassingen. Als gevolg van rechterlijke uitspraken kon discriminatie in het 
onderwijs met succes worden aangepakt. Redelijke aanpassingen in het onderwijs voor kinderen met 
een handicap konden in die uitspraken worden gegarandeerd. Inclusief onderwijs wordt niet 
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gegarandeerd door alleen te concentreren op discriminatie en redelijke aanpassingen, maar dat kan in 
het juridische strijdperk wel als een opstap naar inclusief onderwijs dienen.  

Over het algemeen genomen is er een trage, maar positieve beweging waar te nemen richting 
nakoming van de wettelijke verplichtingen om inclusief onderwijs uit te voeren. Om het recht ten volle 
te verwezenlijken, moet er op alle niveaus actie worden ondernomen. De verplichtingen en strategieën 
die in dit rapport worden belicht, variërend van handelen door de Verdragspartij zelf tot actie 
ondernemen op het niveau van de beroepsbeoefenaars, kunnen er toe bijdragen dat inclusief 
onderwijs wordt bereikt. Een toegewijde houding ten opzichte van de uitvoering en vervulling van deze 
internationaalrechtelijke en mensenrechtelijke verplichtingen zal de overgang van inclusief beleid naar 
een inclusieve werkelijkheid lichter maken. 
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