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M-Kararı, normal bir okulda eğitim görme olanağına sahip olmayan sakat / 

özürlü / engelli çocukların, Flaman eğitim kurumları tarafından nasıl ele alınacağını belirleyen 

hususları düzenlemektedir. 

1. Önce Normal Eğitim, Sonra Özel Eğitim 

Eğer herhangi bir çocuk, okuldaki öğrenimi ile ilgili problemler yaşıyorsa, o zaman, sorulacak soru 

şudur: Bu çocuğun öğrenim görmesi için gerekli olan şey nedir? Öğretmenler sürekli olarak çocukta 

bir kusur olup, olmadığını sormamalıdır. 

Sakat / engelli / özürlü bir çocuk öncelikle, normal okullarda eğitim görmeye devam edecektir. Ayrıca, 

her normal okulun ilgili politikalarını geliştirmesi, makul ve mantıklı düzenlemeler yapması 

gerekmektedir. Eğer bunlar yeterli olmuyorsa çocuğun özel eğitim görmesi gündeme gelebilir. 

2. Uygun Düzenlemelerin Yapılması (İle İlgili Hak) 

Normal okulların hangi uygun düzenlemeleri yapılabileceğini araştırması zorunludur. 

Örneğin; ders ve sınav sürelerinin uzatılması, gündüz dinlenme sürelerinin yeniden düzenlenmesi, not 

vermek yerine sözlü geribildirimde bulunulması. 

Ve aynı zamanda okuma yazılımı içeren bir dizüstü bilgisayar veya özel sandalye kullanılması bu 

uygun düzenlemeler dâhilindedir. 

Okul ayrıca, eğitim-öğretim programında değişiklikler yapabilir, mevcut programın yerine geçecek 

muadil alternatiflere yönelebilir veya öğrenciye ekstra bireysel eğitim desteğinde bulunabilir. 

Çocuğun ebeveyni ve CLB Öğrenci Refakat Merkezi, normal okul ile işbirliği yaparak, uygun olan hangi 

düzenlemelerin yapılabileceğini araştıracaktır. 

3. Öğrencinin Normal Bir Okula Yazılma Hakkı 

Her öğrencinin normal bir okula yazılma hakkı mevcuttur. Öğrencinin normal ders müfredatını 

kavrayamaması ve özel eğitim yöntemlerine ihtiyacı olması nedeniyle okul tarafından reddedilmesi 

yasaktır. 

4. Özel Eğitime Kabul için Gerekli olan Giriş (Kayıt) Kriterleri 

Öğrencinin özel eğitim kurumlarına yazılabilmesi için CLB Öğrenci Refakat Merkezi tarafından 

hazırlanacak bir rapor mutlaka gereklidir. CLB Öğrenci Refakat Merkezi öğrenciye, özel eğitim 

kurumlarını tavsiye etmezden evvel ilkönce, normal okulda gerekli bütün tedbirlerin alınıp 

alınmadığına bakacaktır. 

Öğrencinin sadece sosyal altyapısına (fakir, yabancı bir konuşulan bir ailenin çocuğu olması gibi) 

bakılarak, özel okula gönderilmesine müsaade edilmemektedir. 

Şu anda özel eğitim gören öğrenciler açısından değişen herhangi bir şey olmayacaktır. Okudukları 

okulda eğitim kurumunda kalabileceklerdir. 



M-Kararı ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
www.onderwijs.vlaanderen.be Web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

 

Sen Hollanda’ca öğrenmek istiyor musun? Çevrenizde yetişkinler için bir okul arayın. 

www.huizenvanhetnederlands.be web sitesine bakın. Veya çocuğunuzun okulundan bilgi alın. 

 

 
 


