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Onafhankelijk toezichthouder
Het VNverdrag Handicap is in 2016 geratificeerd. 
De verplichtingen uit het verdrag gelden vanaf 
die datum voor de Nederlandse overheid: de 
Rijksoverheid en lokale overheden. Het College 
voor de Rechten van de Mens (College) is aange-
wezen als onafhankelijk toezichthouder op de 
implementatie van het VN-verdrag Handicap in 
Nederland. Als toezichthouder kijkt het College  
ook naar de uitvoering van wat er in het verdrag 
staat over het recht op inclusief onderwijs. Daar-
naast heeft het College de wettelijke bevoegd-
heid om discriminatieklachten te onderzoeken 
en daarover te oordelen. Dat betekent dat het 
College op grond van de Wet gelijke behandeling 
handicap/ chronische ziekte (WGBH/CZ) ook 
oordeelt in zaken over ongelijke behandeling 
op grond van handicap of chronische ziekte. 

Stilstand is geen optie
Uit artikel 24 van het VN-verdrag Handicap vloeit 
voort dat Nederland de verplichting heeft om 
een inclusief onderwijssysteem te realiseren. 
Dit hoeft niet van de éne op de andere dag. 
Het uitgangspunt is dat een overheid, op wie een 
verplichting rust om een belangrijke verandering 
tot stand te brengen, de ruimte heeft dat langs 
de weg van geleidelijkheid te doen. Maar ver-
dragsstaten moeten wel steeds dichterbij de 
volledige verwezenlijking van de rechten in het 
VN-verdrag Handicap komen. Stilstand is dus 
geen optie. 
 

Inclusief onderwijs: 
een mensenrecht

Adriana van Dooijeweert

Misschien denkt u niet meteen aan mensenrechten wanneer het over inclusief
onderwijs gaat. Toch is in de Nederlandse Grondwet, en in veel mensenrechten
verdragen, het recht op onderwijs opgenomen. Het Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap (VNverdrag Handicap) neemt in deze reeks een 
bijzondere positie in, omdat het als enige verdrag uitdrukkelijk de term inclusief 
onderwijs noemt. Artikel 24 van het verdrag bepaalt dat verdragsstaten erken
nen dat personen met een handicap recht op onderwijs hebben. Om dit recht 
zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezen lijken, moet een 
inclusief onderwijssysteem worden gewaarborgd op alle niveaus. Dit artikel 
geeft nadere uitleg over wat het verdrag voorschrijft.
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De Nederlandse overheid moet passende maat-
regelen nemen om geleidelijk tot een inclusief 
onderwijssysteem te komen. Te denken valt aan 
het voorzien in onderwijsmaterialen, die toegan-
kelijk zijn voor leerlingen met een visuele beper-
king, maar ook in het beschikbaar stellen van 
voldoende financiële middelen.  

Inclusief onderwijs volgens het 
VN-verdrag Handicap 
Maar wat houdt inclusief onderwijs precies in? 
De kern is dat het niet de leerling is die zich aan-
past aan het onderwijs, maar het onderwijs dat 
zich aanpast aan de leerling en zijn of haar be-
hoeften als uitgangspunt neemt. Dit sluit aan bij 
de uitgangspunten van het VN-verdrag Handi-
cap. Het verdrag verplicht ertoe om de obstakels 
weg te nemen, die volledige deelname van men-
sen met een beperking in de samenleving in de 
weg staan. Inclusief onderwijs draagt uit dat 
iedereen daadwerkelijk deel kan nemen aan de 
samenleving. De vraag wat daadwerkelijk deel-
nemen aan de samenleving inhoudt, zal door 
velen verschillend worden beantwoord. Vaak 
gaat het over onderwerpen als (betaald) werk en 
(zelfstandig) wonen. Het belangrijkst is dat wordt 

“De toegankelijkheid 

van het onderwijs-

systeem gaat om 

meer dan alleen het 

schoolgebouw.”
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voorkomen dat mensen met een beperking op 
voorhand of gaandeweg worden uitgesloten.    
Het VN-comité voor de rechten van mensen met 
een handicap (VN-comité) is de internationale 
toezichthouder op de naleving van het VN-ver-
drag Handicap. In een algemeen commentaar 
over artikel 24 heeft het VN-comité uitleg gege-
ven over de betekenis van inclusief onderwijs en 
handvatten geboden voor de uitvoering van 
artikel 24. Zo noemt het comité dat de overheid 
aandacht moet besteden aan de toegankelijk-
heid van het onderwijssysteem. Dan gaat het 
niet alleen om de schoolgebouwen, maar ook 
om informatie en communicatie, de studie-
materialen en de onderwijsmethodes. Ook 
heeft het College aandacht gevraagd voor de 
toegankelijkheid van het onderwijs. Zo heeft het 
College de aanbeveling gedaan aan de overheid 
om termijnen te stellen waarbinnen scholen, 
in het primair en voortgezet onderwijs, fysiek 
 toegankelijk moeten zijn en is het daarover met 
overheden in gesprek. 
 
Toegankelijkheid van het onderwijs 
Dat onderwijsinstellingen nog niet altijd fysiek 
toegankelijk zijn, blijkt uit een recent oordeel van 
het College. In deze zaak stapten de ouders van 
een leerling die rolstoelgebonden is naar het 
College. De leerling kon de toegangsdeur van het 
schoolgebouw niet zelfstandig openen. Daarom 
vroegen de ouders de school om een doeltref-
fende aanpassing te treffen, zodat hun dochter 
zelfstandig het schoolgebouw kon bereiken. 
Twee jaar na dit verzoek heeft de school de 
toegangsdeur, die naar de centrale receptie 
leidt, voorzien van elektrische bediening. Deze 
aanpassing was echter niet voldoende, omdat de 
leerling via de centrale receptie nog steeds niet 
zelfstandig het specifieke schoolgebouw kon 
bereiken. Het College toetste deze situatie aan 
de WGBH/CZ. Die wet bepaalt naast de algeme-
ne verplichting voor het realiseren van fysieke 
toegankelijkheid van schoolgebouwen, dat on-
derwijsinstellingen doeltreffende aanpassingen 
moeten verrichten als een leerling dat nodig 
heeft. Deze verplichting geldt niet als de doel-
treffende aanpassing een onevenredige belas-

ting is. Van belang is dat scholen voldoende 
onderzoek doen naar de mogelijkheden en niet 
te snel concluderen dat een aanpassing niet 
mogelijk is of onevenredig belastend. Daarnaast 
dient een doeltreffende aanpassing binnen 
een redelijke termijn getroffen te worden. In 
voormelde zaak heeft het meer dan twee jaar 
 geduurd voordat de school een stap zette om 
de gevraagde aanpassingen te realiseren. Het 
 College concludeerde dat de school zich onvol-
doende had ingespannen om de doeltreffende 
aanpassingen binnen een redelijke termijn te 
treffen en oordeelde dat de scholengemeen-
schap deze leerling discrimineerde op grond 
handicap of chronische ziekte.
 
In een ander oordeel van het College stond de 
vraag centraal of een school een leerling mocht 
afwijzen voor een opleiding vanwege zijn beper-
king. Het ging om een leerling met een stoornis 
in het autistisch spectrum. De school wees de 
leerling af, omdat deze niet de begeleiding kon 
bieden die de leerling nodig had. De school vond 
dat de leerling meerdere uren per week één-op-
één begeleiding en een rustige klas nodig had. 
Dit zou onevenredig belastend zijn. De leerling 
zelf stelde evenwel dat één gesprek per week 
voldoende was. Het College oordeelde in deze 
zaak dat de school onvoldoende onderzoek had 
gedaan naar de vraag of de intensievere begelei-
ding en de rustige klas ook echt nodig waren. 
De school kon daarom ook niet aantonen dat 
de nodige aanpassingen onevenredig belastend 
waren. Daarnaast had de school ook niet met 
de leerling over zijn ondersteuningsbehoefte 
gesproken.
 
Inclusiviteit van het onderwijs 
in Nederland 
In Nederland gaat het onderwijssysteem op dit 
moment uit van passend onderwijs. Voor iedere 
leerling moet een passende plek worden gevon-
den. Uitgangspunt is regulier onderwijs, waar 
het kan, en speciaal onderwijs waar het moet. 
Daarmee is er een wezenlijk verschil met inclu-
sief onderwijs, dat ervan uitgaat dat kinderen 
met en zonder een beperking samen naar school 
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gaan. Het is positief dat er al verschillende voor-
beelden zijn van scholen in het primair en het 
voortgezet onderwijs die werk maken van inclu-
siever onderwijs. Desondanks zijn er signalen, 
ook bij het College, dat leerlingen met een be-
perking en hun ouders of verzorgers voor uitda-
gingen komen te staan. Bijvoorbeeld omdat 
onderwijsinstellingen niet in staat blijken te zijn 
om de ondersteuning te bieden die nodig is, of 
omdat een schoolgebouw niet toegankelijk is. 
Deze knelpunten blijken ook uit de recente cij-
fers. Het aantal thuiszitters – leerlingen die niet 
door een school zijn toegelaten – is de afgelopen 
jaren gestegen. Voor hen kan geen plek in het 
onderwijs worden gevonden. Dat is problema-
tisch, gelet op het recht op onderwijs en het zegt 
ook iets over de stand van zaken rond de inclusi-
viteit van het onderwijs in Nederland. 
 
Er klinkt een roep om meer maatwerk, flexibili-
teit en meer betrokkenheid van ouders. Dit zijn 
stuk voor stuk kenmerken van inclusief onder-
wijs. Iedere stap die op overheidsniveau en in 
het veld wordt gezet, en alle middelen die be-
schikbaar komen om knelpunten weg te nemen, 
brengen inclusief onderwijs in de zin van het 
verdrag dichterbij. Zoals eerder aangegeven, 
heeft de Nederlandse overheid een ruime marge 
om passende maatregelen te nemen om artikel 
24 VN-verdrag Handicap te realiseren. Deze 
marge is echter niet onbegrensd. 
 
Een blik op de toekomst 
Nederland heeft op dit moment nog geen inclu-
sief onderwijssysteem. Er zullen nog stappen 
moeten worden gezet om inclusiever onderwijs 
te realiseren. Het VN-comité handicap geeft 
daarvoor handvatten. Zo wijst het comité in het 
algemeen commentaar over artikel 24 op het 
belang van een duidelijke definitie van inclusie 
en de daarbij behorende doelstellingen in on-
derwijswetgeving. Ook wijst het VN-comité op 
het belang van een implementatieplan met een 
tijdspad, meetbare doelstellingen en verant-
woordelijkheden voor de relevante sectoren, 
zodat kan worden gemonitord op wat werkt 
en wat niet.
 

Alleen wetgeving en een implementatieplan zijn 
echter niet voldoende. Een van de belangrijkste 
voorwaarden om tot de verwezenlijking van 
inclusief onderwijs te komen is dat er in de 
praktijk goed wordt samengewerkt tussen alle 
betrokken instanties, organisaties en personen. 
Inclusief onderwijs vraagt om een alomvattende 
aanpak waarbij alle maatschappelijke partners 
worden betrokken. Iedereen kan zich vanuit zijn 
of haar eigen rol en expertise inzetten om inclu-
sief onderwijs dichterbij te brengen. Het College 
doet dat vanuit haar rol als toezichthouder op 
de naleving van het VN-verdrag Handicap in 
Nederland. 
 
Het is van groot belang om ook de samenwer-
king te zoeken met mensen met een beperking 
zelf. Gediagnosticeerde leerlingen met een 
beperking en hun ouders of verzorgers zijn erva-
ringsdeskundigen. Het is een verdragsverplich-
ting om hen en hun organisaties te betrekken bij 
de totstandkoming van wetgeving en beleid, 
maar ook waar het gaat om het zoeken naar 
oplossingen in de praktijk kan van hun expertise 
gebruik worden gemaakt.  
 

Inclusief onderwijs is één van de speerpunten 
van het College voor de Rechten van de Mens, 
in het programma voor het toezicht op de 
uitvoering van het VN-verdrag Handicap in 
Nederland. Het College komt in 2020 met een 
advies over de juridische bandbreedte van het 
recht op onderwijs volgens het VN-verdrag 
Handicap. 

Adriana van Dooijeweert is voorzitter van het 
 College voor de Rechten van de Mens.
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