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Gebruikte afkortingen

 GOK : Gelijke Onderwijs Kansen

 GON: Geïntegreerd onderwijs

 IAC : Individueel Aangepast Curriculum

 SES: Sociaal-Economische Status

 BuO: Buitengewoon onderwijs

 BuBaO: Buitengewoon Basisonderwijs

 BuSO: Buitengewoon Secundair Onderwijs
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Aanleiding M-decreet ?

• Blijvende stijging van het aantal leerlingen 
in buitengewoon onderwijs

• Ondanks invoeren GOK en ZORG

• Exponentiële stijging van de vraag naar 
GON

• VN-verdrag dat streven naar inclusief 
onderwijs vooropstelt op alle niveaus
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Type 1

30%

Type 2

17%

Type 3

9%
Type 4

6%

Type 6

0%

Type 7

5%

Type 8

33%

Aandeel leerlingen 
buitengewoon basisonderwijs 

per type

Type 1

45%

Type 2

27%

Type 3

12%

Type 4

10%

Type 6

1%

Type 7

5%

Aandeel leerlingen 
buitengewoon secundair 

onderwijs per type 

Cijfers: niets doen is geen optie (2/2) 

bron: persbericht Pascal Smet

Leerlingenaantal buitengewoon basisonderwijs: 30.504

=> Overgrote meerderheid kinderen met lichte mentale beperking of 

leerstoornis

Leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs: 20.177

=> Ook hier oververtegenwoordiging kinderen met lichte mentale 

beperking (type 8 bestaat vandaag niet in BuO)
Cijfers 2012-2013



Cijfers GON bron: persbericht Pascal Smet

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

GON - Meerjarenevolutie (alle types – alle onderwijsniveaus)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13

Evolutie GON leerlingen per onderwijsniveau waar de leerling zit

Kleuter
lager
secundair
hoger



Op zoek naar vernieuwing

 Verouderde regelgeving BuO (1970)

 Advies inclusief onderwijs (Vl. Onderwijsraad, 
1998)

 Discussietekst Maatwerk in samenspraak (2002)

 “Begeleidingstraject voor leerlingen met 
specifieke noden” (project met CLB en overheid, 
2004)

 Leerzorg: 

 2005 : Discussienota ; 2007 : Conceptnota ; 2008 : 
Voorontwerp van Decreet ; 2009 : gestrand wegens 
onvoldoende draagvlak
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Op zoek naar vernieuwing

 Dringende Maatregelen (2011)

 M-decreet (2015) : Decreet betreffende 
maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 

 Start op 1/1/15 voor CLB

 Start op 1/9/15 voor scholen

 Waarborgregeling 

 Ondersteuningsmodel (2017)

 Wijzigingsdecreet en bijsturingen M-decreet 
(lopende)

7



M-decreet: wat is (was) nieuw?

• Streven naar een meer interactioneel en sociaal model 
van handicap

• Bv. Omschrijving type Basisaanbod

• Toevoeging voorwaarden ‘verslag’ en ‘gemotiveerd verslag’ 
naast de ‘medische labels’ als noodzakelijke voorwaarde

• Onderscheid tussen ‘verslag’ en ‘gemotiveerd verslag’ 

• GON intussen ‘Ondersteuningsmodel’ geworden

• Nieuwe types en nieuwe criteria (gemotiveerd) verslag

• Enkel CLB mag nog (gemotiveerde) verslagen opmaken

• Uitzondering: type 5
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Onderscheid Verslag – gemotiveerd 
verslag

 Vroeger: Inschrijvingsverslag

 Zowel voor BuO als voor GON

 Nu: 

 Enerzijds Gemotiveerd verslag

 Leerlingen die binnen gewoon onderwijs mits ondersteuning 
gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen

 Anderzijds Verslag

 Recht op een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) in gewoon 
onderwijs met ondersteuning 

 Recht op toegang tot buitengewoon onderwijs

 Belangrijk onderscheid in kader van 
inschrijvingsrecht !
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Duiding ‘Zorgcontinuüm’
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Voorwaarden ‘verslag’
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1° dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de 
betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in 
uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het 
doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is

2° dat [met toepassing van de principes van art. 8, 2e lid,] 
de aanpassingen waaronder remediërende, 
differentiërende, compenserende en dispenserende 
maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen het 
gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen, 
ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn



Voorwaarden ‘verslag’
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3° dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden 
omschreven met toepassing van een classificatiesysteem 
dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd op een 
interactionele visie en een sociaal model van handicap

4° dat de onderwijsbehoeften niet louter toe te schrijven 
zijn aan een SES-kenmerk van de leerling vermeld in art. 
133

5° welk type voor de leerling van toepassing is, als 
bepaald in art. 10 §1, 1° tot 8° met uitz. van 5°



Voorwaarden gemotiveerd verslag

1° dat het inzetten van de ondersteuning in het kader van 
het geïntegreerd onderwijs, in combinatie met 
compenserende of dispenserende maatregelen, nodig en 
voldoende geacht wordt om de leerling het 
gemeenschappelijk curriculum te laten volgen;

2° dat de leerling voldoet aan de criteria van een van de 
types 

3° dat de leerling ten minste 9 maanden voltijds 
buitengewoon onderwijs in het betreffende type heeft 
gevolgd, onmiddellijk voorafgaand aan zijn toelating tot 
het geïntegreerd basisonderwijs (enkel type basisaanbod)
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Nieuwe types BuO

Wijzigingen door M-decreet:

 Introductie type basisaanbod

 Samensmelting van type 1 en type 8

 Geen diagnose (meer) nodig

 BuBaO: Inschrijving voor 2 jaar – evaluatie – verlengbaar per 2 
jaar

 BuSO: verplichte evaluatie na de opleidingsfase (meestal na 3e j)

 Introductie van type 9

 Voor kinderen met een autismespectrumstoornis 
(omschrijving weliswaar nog niet aangepast aan DSM 5)
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Nieuwe types BuO

Wijzigingen door M-decreet:

 Gewijzigde criteria bij enkele andere types

 Type 2: intelligentie én adaptief gedrag

 IQ < 60

 Adaptief gedrag -3 SD of lager (= 0,1% van de populatie…)

 Operationalisering: ???

 Type 3: ook voor BuBaO ‘verplichte’ diagnose…limitatief lijstje
 Voor- en nadelen

 Type 7: uitbreiding met taal- of spraakstoornis: (kinder)afasie of 
(ontwikkelings)dysfasie
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Bijsturingen M-decreet 
sleutelen hier opnieuw 
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Nieuwe types BuO

Wijzigingen door M-decreet:

 Opvallend…

 Type 3, 7 (spraak/taal) en 9: 

 op basis van gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek

 Exclusiecriterium type 2

 Type 4, 6, 7 (auditief): 

 een ‘restcategorie’

 Type 5: 

 ‘attest’ wordt niet door CLB geschreven
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Nieuwe types BuO

Conclusie

 Voorzichtige mental shift naar een interactionele
visie en sociaal model van handicap

 Toegang BuO en (G)ON gekoppeld aan doorlopen 
zorgcontinuüm

 ‘type basisaanbod’ 

 Interactioneel/sociaal model handicap 

→ICF-CY (http://www.rivm.nl/who-fic/icf-cy.htm)
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http://www.rivm.nl/who-fic/icf-cy.htm


Nieuwe types BuO

 Positieve elementen maar…

 Striktere definities doelgroepen T2 tem 9 eerder nog 
geënt op ‘medisch-deficit model’

 Cf. maatschappelijk debat over labeling

 Themanummer Caleidoscoop (jg 2013, nr 6 nov-dec)
 http://www.caleidoscoop.be/index.php?ID=41550
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CLB exclusief gemachtigd

 ‘Gemachtigde instanties’ vallen weg

 Enkel CLB kan (gemotiveerd) verslag opmaken

 Zet CLB op de kaart

 Vraagt samenwerkingsovereenkomsten met partners 

 Diagnostiek aangeleverd door externen

 Uitspraken over onderwijsbehoeften en wel/geen 
verslag of gemotiveerd verslag: enkel CLB

 Indien discussie over afleveren of inhoud verslag : 
bemiddelingscommissie
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-
bemiddelingscommissie
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Wijzigingsdecreet

 ‘Loslaten’ van de medische diagnoses voor 
toegang tot ondersteuning op basis 
‘gemotiveerd verslag’

 Verlaten van de voorwaarde 9 maand verblijf in 
BuO voor opmaak gemotiveerd verslag 
basisaanbod

 Grootste daling in BuO doet zich voor binnen type BA

 …
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Recente bijsturingen

 IQ-grens verlaten voor type 2

 Zowel implicaties op type 2 als op types waar dit een 
‘exclusiecriterium’ is

 ‘snellere’ toegang tot type 3 zonder diagnose

 Toch wel zorgen rond

 Fast-teams? 

 Nog veel vragen rond operationalisatie

 Wel zeer duidelijke nood aan versterken onderwijs op 
vlak van omgaan met moeilijk gedrag !! Vraagt een 
gezamenlijke aanpak onderwijs-welzijn !

21



Meer info over wijzigingen

 Ondersteuningsmodel

 Wijzigingsdecreet

 Conceptnota bijsturingen M-decreet
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http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780234130
https://www.vlaanderen.be/nl/nbwa-news-message-document/document/0901355780231136

