
Het M-decreet regelt hoe het Vlaamse onderwijs omgaat met leerlingen die door een beper-
king, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen in een gewone school.

1 Eerst gewoon onderwijs, dan buitengewoon onderwijs

Als een kind niet meekan op school, dan is de belangrijkste vraag: wat
heeft dit kind nodig om te leren? De leraren mogen zich niet blindstaren op de vraag: wat is er 
mismet dit kind?

Een kind met een beperking, stoornis of handicap blijft in de eerste plaats in het gewoon 
onderwijs.

Elke gewone school moet een doorgedreven zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke
aanpassingen. Helpt dat niet? Dan kan het kind naar het buitengewoon onderwijs.

2 Recht op redelijke aanpassingen

De gewone school is verplicht om te zoeken welke redelijke aanpassingen mogelijk zijn.
Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld langere toetstijden, mondelinge feedback in plaats 
van cijfers of rustmomenten overdag.

Ook technische hulpmiddelen als een laptop met leessoftware of een aangepaste stoel.
De school kan bovendien dispenseren, dus onderdelen van het leerprogramma vervangen door 
iets gelijkwaardigs. Of remediëren, dat is extra individuele leerhulp bieden.
De ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB, zoeken samen met de gewone 
school welke aanpassingen redelijk zijn.

3 Recht op inschrijven in een gewone school

Elk kind heeft het recht om zich in te schrijven in een gewone school. De school mag dus geen
leerling weigeren omdat die aangepaste maatregelen nodig heeft of omdat die de gewone 
leerstofniet aankan.
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4 Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs

Een kind kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Het CLB 
bekijkt eerst of alle mogelijke maatregelen werden genomen in de gewone school voor ze ver-
wijst naar het buitengewoon onderwijs.

Doorverwijzen naar een buitengewone school louter op basis van de sociale achtergrond van 
een kind (kansarm, anderstalig gezin) kan niet.

Voor leerlingen die nu al in het buitengewoon onderwijs zitten, verandert er niets. Ze kunnen 
blijven in het type of de opleidingsvorm waar ze zitten.

Meer weten over M-decreet?
Surf naar www.onderwijs.vlaanderen.be 

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.


