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TOELICHTING

Op 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel voor kinderen met 
specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs in werking.

De formele beslissing over dat nieuwe model is genomen na lange onder
handelingen met de erkende vakorganisaties, de onderwijskoepels en het GO!, 
onder wijs van de Vlaamse Gemeenschap, meer in het bijzonder in het kader van 
Onderwijsdecreet XXVII, dat op 7 juni 2017 door de plenaire vergadering van het 
Vlaams Parlement is goedgekeurd.

Door het tijdstip van goedkeuring en het overleg op het veld dat de uitrol van het 
nieuwe model vergt, is er bij de ouders van kinderen die in het huidige school-
jaar aangepaste ondersteuning krijgen onzekerheid ontstaan over hoe de onder
steuning er volgend jaar zal uitzien.
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Vlaams Parlement

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

– gelet op:
1° het VNverdrag inzake de rechten van personen met een handicap, goed-

gekeurd door de Verenigde Naties op 13 december 2006 en door België ge-
ratificeerd op 2 juli 2009, inzonderheid artikel 24, dat handelt over inclusief 
onderwijs;

2° het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften (Mdecreet) van 21 maart 2014, dat van kracht is sinds 1 sep-
tember 2015;

3° het decreet betreffende het onderwijs XXVII, goedgekeurd in plenaire verga-
dering op 7 juni 2017 (inzonderheid artikel II, 13/1, en artikel III, 16/1);

– vraagt de Vlaamse Regering om bij hoogdringendheid: 
1° de partners van de ondersteuningsnetwerken:

a) te verzoeken om de aanspreekpunten voor ouders uiterlijk op 20  augustus 
2017 te operationaliseren, opdat ouders van leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften er met hun vragen terechtkunnen over het ondersteu-
ningsmodel dat op 1 september 2017 van start gaat; 

b) te verzoeken om ouders van kinderen die in het schooljaar 20162017 op 
basis van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met spe-
cifieke onderwijsbehoeften (Mdecreet) ondersteuning genoten omdat ze 
zich in fase 2 of 3 bevonden en op basis van hetzelfde decreet daar in het 
volgende schooljaar nog recht op zouden hebben, uiterlijk op 20 augustus 
2017 te verduidelijken dat ze ook in het schooljaar 20172018 zullen on-
dersteund worden; 

c) erop te wijzen dat ouders – zoals voorzien in het decreet betreffende maat-
regelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Mdecreet) – 
actief moeten worden betrokken bij de handelingsgerichte diagnostiek die 
voor hun kinderen wordt opgestart om op die manier hun recht op onder-
steuning te verankeren;

d) te verzoeken om ouders te wijzen op de decretaal voorziene bemidde-
lings en beroepsprocedures: de klachtenprocedure bij het centrum voor 
leerlingen begeleiding en de procedure bij de Vlaamse Bemiddelings
commissie;

2° uiterlijk op 1 december 2017 een stand van zaken aan het Vlaams Parlement 
te bezorgen van de opstart van het nieuwe ondersteuningsmodel.
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