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Geachte leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Op 28 maart aanstaande gaat u in gesprek met het College voor de Rechten van de Mens over het
rapport "VN-verdrag handicap in Nederland 2017". Dit rapport behandelt de naleving van het VNverdrag en bevat tevens aanbevelingen op dat gebied.
Aan het recht op onderwijs wordt ook aandacht besteed, waarbij 2 aanbevelingen worden gedaan:
1. Neem in onderwijswetgeving een duidelijke definitie op van inclusief onderwijs die strookt
met het VN-verdrag handicap en het Kinderrechtenverdrag en hanteer inclusief onderwijs
als uitgangspunt voor het onderwijsbeleid.
2. Ontwikkel ook voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs een strategie
om tot inclusief onderwijs te komen.
Nothing about us, without us
Defence for Children en Ieder(in) steunen deze aanbevelingen. Wij erkennen de complexiteit van
inclusief onderwijs. Dit mede bezien vanuit de huidige scheiding tussen regulier en speciaal
onderwijs en de belangen van ouders en kinderen in deze. Inclusief onderwijs verwezenlijk je niet
van de één op de andere dag, dit vraagt om een geleidelijk proces. En om het betrekken van de
mensen om wie het gaat: Nothing about us, without us!

Wij vragen u er bij Minister Hugo de Jonge op aan te dringen de aanbevelingen over te nemen en
Defence for Children en Ieder(in) en haar netwerk te betrekken bij de uitwerking van: “Een
strategie met duidelijke doelstellingen en een duidelijke timing voor de verwezenlijking van het
recht op inclusief onderwijs.”1
1

Factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht

Dialoog
Defence for Children en Ieder(in) zetten zich samen in voor een zorgvuldige implementatie van
inclusief onderwijs in Nederland. Wij werken samen op dit onderwerp omdat onze kennis, expertise
en netwerk elkaar versterken en het onze slagkracht vergroot. Defence for Children maakt zich
sterk voor het recht op inclusief onderwijs, door expertise op het terrein van inclusief onderwijs
vanuit internationaal juridisch en kinderrechtelijk perspectief in te zetten. Ieder(in)
vertegenwoordigt 260 belangenorganisaties en een aantal netwerken van belanghebbende
jongeren en ouders van kinderen met een beperking. Ieder(in) is als aanjager van de ‘Alliantie’
bestuurlijke partner bij de implementatie van het VN-verdrag.
Factsheet
Bijgaand treft u het factsheet Inclusief onderwijs als kinderrecht aan, geschreven door Defence for
Children. Hierin worden de kenmerken van een inclusief onderwijssysteem en de progressieve en
onmiddellijke verplichtingen voor de Staat op een rij gezet.

Met vriendelijke groet,

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

Aloys van Rest, directeur Defence for Children

Cc: Minister De Jonge, Minister Slob, Minister Van Engelshoven, Vaste commissie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
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