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Keuze voor ‘inclusief onderwijs’

⁃ Regelgevende teksten vs andere communicatie
⁃Oprichting commissie ifv visie toekomst
⁃OV4-verslag in gewoon en buitengewoon onderwijs

⁃ Geen IAC meer mogelijk voor leerlingen met verslag OV4
⁃ Loskoppeling van OV4 en ‘gespecialiseerde setting’

⁃ Procedure inschrijvingsrecht is ongewijzigd
⁃ Afweging blijft nodig en disproportionaliteit moet aangetoond worden



Neutraal informeren

⁃Alle opties worden met ouders besproken – ongeacht 
eigen visie
⁃ Bij IAC-verslag en OV4-verslag : zowel de keuze voor gewoon onderwijs 

als voor buitengewoon onderwijs benoemen en mee opnemen in de 
conclusie van het verslag !

⁃ In gesprek gaan over eventuele voor- en nadelen ; uiteindelijke keuze 
dient bij ouders (en leerling waar mogelijk) te liggen

⁃ Nieuw vanaf 23-24 : mogelijkheid tot certificering OV3 ook in gewoon 
onderwijs bij leerlingen die een IAC volgen op basis van een IAC-verslag 
OV3
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Belangrijke info voor ouders

⁃ Timing opstart leersteun
⁃ Binnen de 5 schooldagen voor leerlingen die al een GC-verslag, IAC-

verslag of OV4-verslag hebben bij aanmelding start schooljaar
⁃ In de loop van schooljaar, binnen de 10 schooldagen
⁃ Verwachting dat het LSC met een structurele samenwerking met een 

ander LSC binnen de 5 dagen de vraag doorgeeft
⁃ School gewoon onderwijs kiest 1 LSC – ouders kiezen dit 

niet (meer)
⁃ Ad hoc samenwerking nog mogelijk op niveau van een individuele 

casus…maar beslissing ligt bij LSC
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Belangrijke info voor ouders (2)

⁃Opmaak GC-verslag zonder akkoord ouders blijft mogelijk
⁃ Ondersteuning enkel teamgericht – wel communicatie met ouders 

blijven onderhouden
⁃ Flexibiliteit in aanwending blijft – wel dialoog stimuleren 

indien er tekort aan ondersteuning is (zeker bij ‘kleine’ 
types)
⁃ Rol van CLB in kader van ‘bemiddeling’
⁃Daarnaast ‘bemiddelingscommissie’ en ‘commissie 

leerlingenrechten’
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Citaat uit ontwerpdecreet
De centra maken netoverstijgend afspraken om onafhankelijke bemiddeling 
mogelijk te maken voor leerlingen of ouders over het ondersteuningsaanbod 
in functie van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. 
De onafhankelijke bemiddeling wordt ingezet op verzoek van leerlingen of 
ouders als ze klachten hebben over: 
1°de redelijke aanpassingen door de school en in voorkomend geval de 
afweging van redelijke aanpassingen; 
2°de leersteun vanuit het leersteuncentrum; 
3°een GC-verslag, een IAC-verslag of een OV4-verslag. 
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Citaat uit ontwerpdecreet (2)
De onafhankelijke bemiddeling kan alleen ingezet worden als de leerling of de ouders de klacht eerst rechtstreeks 
met de betrokken medewerkers van het centrum, van de school waar de leerling is ingeschreven, hebben 
besproken. 
Dat houdt het volgende in: 
1°bij klachten over redelijke aanpassingen door de school wordt eerst de betrokken school voor gewoon 
onderwijs aangesproken, met ondersteuning van de betrokken medewerkers van het centrum van de school waar 
de leerling is ingeschreven. Bij klachten over de afweging van redelijke aanpassingen worden eerst de betrokken 
medewerkers van het centrum van de school waar de leerling is ingeschreven, aangesproken; 
2°bij klachten over de leersteun van het leersteuncentrum wordt eerst het betrokken leersteuncentrum 
aangesproken, met ondersteuning van de betrokken medewerkers van het centrum van de school waar de 
leerling is ingeschreven; 
3°bij klachten over een GC-verslag, een IAC-verslag of een OV4-verslag worden eerst de betrokken medewerkers 
van het centrum van de school waar de leerling is ingeschreven aangesproken. Als dat niet leidt tot een gewenst 
resultaat, volgt de leerling of de ouders de klachtenprocedure van het centrum waarmee de school, waar de 
leerling is ingeschreven, samenwerkingsafspraken heeft.
Een ander centrum voor leerlingenbegeleiding kan finaal optreden als onafhankelijke bemiddelaar.
Met behoud van de toepassing van het eerste, tweede, derde en vierde lid wordt vanaf 1 september 2023 
bemiddeling opgenomen als bijkomend thema voor de netoverstijgende regionale ondersteuningscel.”
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