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Je leergestoord kind krijgt de redelijke aanpassingen niet waar het 

recht op heeft?  

Wat kan je doen? 

Eureka Die-'s-lekti-kus heeft bezorgd vastgesteld dat meer en meer ouders melden dat hun 

kind de STICORDI maatregelen niet krijgt waar het recht op heeft. 

  

Wij nemen deze bezorgdheid ten harte en zijn een procedure aan het uitwerken waarbij 

Eureka Die-'s-lekti-kus in eerste instantie zal fungeren als doorgeefluik tussen 

ouders/kinderen en officiële instanties. Tot deze procedure is uitgewerkt, kunnen we je hier 

al wel een aantal mogelijke acties meegeven. 

 

Wat moet je weten 

Wat je zeker moet weten is dat het toekennen van onderwijs- en examenfaciliteiten niet 

zomaar een gunst is die wordt verleend aan studenten met leerstoornissen. Het is verankerd 

in het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet goedgekeurd door de Vlaamse 

overheid op 10 juli 2008 en het verdrag van de Verenigde Naties voor personen met een 

handicap (2006), door België geratificeerd in 2009. Het niet-toekennen van redelijke 

aanpassingen aan kinderen met leerstoonissen is dus een vorm van discriminatie. 

 

In het decreet staat onder meer het volgende: 

1. Het treffen van maatregelen is geen gunst en zelfs geen opportuniteitskeuze maar een 

recht 

2. De maatregelen moeten redelijk zijn 

3. Het toestaan van ICT-hulpmiddelen is niet in strijd met het principe van gelijke 

behandeling. 

4. Het weigeren van redelijke aanpassingen is een indirecte discriminatie. 

5. Het maken van een onderscheid of een verschillende behandeling is toegestaan als het 

de bedoeling is daarmee een achterstandsituatie weg te werken. 

6. Een individueel aangepaste benadering voor leerlingen met een beperking in de 

schriftelijke communicatie is verantwoordbaar op basis van objectieve gronden. 

7. Aangepaste, gedifferentieerde vormen van evaluatie en toetsing zijn niet verboden. 

8. Als compenserende maatregelen genomen zijn tijdens de lessen mag dit ook bij een 

(eind)toets. 
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Mogelijke stappen 

  

1. In eerste instantie probeer je het probleem op te lossen via overleg en/of bemiddeling. 

Je kan contact opnemen met de leerlingbegeleider, de graadcoördinator of met de CLB-

medewerker verbonden aan de school.  

 

Indien overleg geen oplossing biedt, heb je meerdere opties.  

 

2. Je kan de school een aangetekend schrijven sturen om formeel bezwaar aan te tekenen 

tegen het weigeren van redelijke aanpassingen voor je kind. Alle correspondentie met de 

school zou je goed moeten bijhouden zodat je kan aantonen wanneer en hoe dikwijls er 

overleg is geweest. Indien je dit wenst, kunnen we je een voorbeeldbrief bezorgen. 

 

3. Je klacht laten registreren bij het Meldpunt discriminatie (lijst van adressen op 

http://www.gelijkekansen.be/Praktisch/Melddiscriminatie.aspx) 

 

4. Je klacht laten registreren bij het meldpunt van het Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

 Hoger Onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/meldpunt/ 

 Basis- en secundair onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/meldpunt/Meldpunt-

DOV.htm 

 

Indien het Ministerie geen oplossing biedt, kan je klacht indienen bij de Vlaamse 

Ombudsdienst. http://www.vlaamseombudsdienst.be/ 

 

 Via email: klachten@vlaamseombudsdienst.be of 

 Via telefoon: op het gratis nummer 0800 240 50       

 

5. Ook bij de volgende organisaties kan je met je klacht terecht. Beide organisaties 

bemiddelen ook. 

 het kinderrechtencommissariaat. Hier moet in principe het kind zelf klacht 

neerleggen. 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/Index.aspx?Theme=Kinderen.  

 Het Centrum voor gelijke kansen http://www.diversiteit.be/?action=klachtenformulier 

 

6. Je kan ook een klacht indienen bij de inspectieleiding via  

meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be  
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Wettelijk kader 

Het toekennen van onderwijs- en examenfaciliteiten is niet zomaar een gunst die wordt 

verleend aan studenten met leerstoornissen. Het is verankerd in het Vlaamse gelijkekansen- 

en gelijkebehandelingsdecreet goedgekeurd door de Vlaamse overheid op 10 juli 2008 en 

het verdrag van de Verenigde Naties voor personen met een handicap (2006), door België 

geratificeerd in 2009.  

 

Het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet 

Het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet voorziet voor personen met een 

handicap het recht op redelijke aanpassingen, tenzij deze maatregelen voor de persoon die 

ze moet treffen een onevenredige belasting vormen.  

 

‘Redelijke aanpassingen’ zijn maatregelen die de negatieve gevolgen van een omgeving die 

niet aangepast is (bv. een klassituatie) compenseert, zodat de leerling met een handicap in 

staat is om aan een bepaalde activiteit deel te nemen net als iemand anders. Dyslexie wordt 

beschouwd als een handicap en dus hebben leerlingen met dyslexie recht op maatregelen. 

Enkel wanneer deze maatregelen een ‘onredelijke belasting’ vormen voor diegene die de 

aanpassing moet doen (de school), kunnen ze worden geweigerd. Dit moet steeds voor elk 

individu en voor elke situatie afzonderlijk worden bekeken.  

 

Het decreet beschouwt het weigeren van redelijke aanpassingen die geen ‘onredelijke 

belasting’ betekenen als een vorm van discriminatie.  

 

VN-verdrag van 13 december 2006 

Ook het VN-verdrag van 13 december 2006 stelt dat personen met een handicap recht 

hebben op redelijke aanpassingen die niet disproportioneel zijn.  

 

Dyslexiesoftware! En nu? 

Een extract uit de brochure Dyslexiesoftware! En nu? verduidelijkt het standpunt van de 

inspectie (p 17-18-19). Deze brochure kwam tot stand door een samenwerkingsverband van 

Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten vzw, Eureka Die-’s-lekti-kus vzw, Gelijke 

Kansen in Vlaanderen en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerzorg/nieuw/dyslexiesoftware.htm 

 

“… Om na te gaan of een onderwijsinstelling voldoet aan de onderwijsdoelstellingen kijken 

inspecteurs tijdens een doorlichting zowel naar de resultaten op schoolniveau (de output) als 

naar onderwijskundige processen. (…) 

 

 ‘Zorg’ of ‘begeleiding’ is een belangrijke indicator binnen het geheel van de 

onderwijskundige processen. De inspectie onderzoekt of de begeleiding het leren van 

http://www.ond.vlaanderen.be/leerzorg/nieuw/dyslexiesoftware.htm
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de leerlingen – ook het leren van leerlingen met extra zorgbehoeften - ondersteunt. In die zin 

kunnen compenserende maatregelen voor leerlingen met extra zorgbehoeften beschouwd 

worden als ‘verantwoorde’ keuzes. 

 

De inspectie verwacht van een onderwijsinstelling dat ze in het kader van haar zorgbeleid 

nadenkt over wat ze met ‘compenserende maatregelen’ wil bereiken en dat ze nagaat of de 

vooropgestelde doelen inderdaad bereikt worden. De inspanningen die de onderwijsinstelling 

levert, worden weliswaar gewaardeerd door de inspectie, maar krijgen maatschappelijk pas 

waarde door het effect dat men ermee bereikt. (….) 
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Adressenlijst Meldpunt Discriminatie 

Meldpunt Discriminatie Aalst 

Dienst Cultuur en Integratie, sectie Integratie 

Hoveniersplein 1 

9300 Aalst 

meldpunt.discriminatie@aalst.be 

Tel:             053 73 23 39       

 

Meldpunt Discriminatie Antwerpen 

Sint-Jacobsmarkt 7 

2000 Antwerpen 

meldpunt.discriminatie@stad.antwerpen.be 

Tel:             0800 94 84 3       

 

Meldpunt Discriminatie Brugge  

Kerhofstraat 1 

8200 Brugge 

meldpuntdiscriminatie@brugge.be 

Tel:             050 40 73 99       

 

Meldpunt Discriminatie Genk 

Stadsplein 1 

3600 Genk 

meldpuntdiscriminatie@genk.be 

Tel:             089 65 42 49       

 

Meldpunt Discriminatie Gent 

AC-Portus 

Keizer Karelstraat 1 

9000 Gent 

meldpunt.discriminatie@gent.be 

Tel:             09 268 21 68       

 

Meldpunt Discriminatie Hasselt 

Groenplein 1 

3500 Hasselt 

meldpunt.discriminatie@hasselt.be 

Tel:             011 23 94 72       

 

Meldpunt Discriminatie Kortrijk 

Grote Markt 54 

8500 Kortrijk 

meldpunt@kortrijk.be   

Tel: 1777 
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Meldpunt Discriminatie Leuven 

Prof. van Overstraetenplein 1 

3000 Leuven 

meldpunt.discriminatie@leuven.be    

Tel:             016 27 26 00       

 

Meldpunt Discriminatie Mechelen 

Maurits Sabbestraat 119 

2800 Mechelen 

meldpunt.discriminatie@mechelen.be 

Tel:             0800 99 193       

 

Meldpunt Discriminatie Oostende 

Hospitaalstraat 35, eerste verdieping 

8400 Oostende 

meldpuntdiscriminatie@sociaalhuisoostende.be 

Tel:             059 40 25 83       

 

Meldpunt Discriminatie Roeselare 

Zuidstraat 17 

8800 Roeselare 

meldpunt.discriminatie@roeselare.be 

Tel:             051 26 21 80       

 

Meldpunt Discriminatie Sint-Niklaas 

Grote Markt 1 

9100 Sint – Niklaas 

meldpunt.discriminatie@sint-niklaas.be 

Tel:             03 760 91 00       

 

Meldpunt Discriminatie Turnhout 

Campus Blairon 200 

2300 Turnhout 

meldpunt.discriminatie@turnhout.be 

Tel:             014 40 96 34       

 


