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M-decreet maakt ouders ongerust 

 

Ouderkoepel KOOGO deed een bevraging over het M-decreet bij ouders van alle stedelijke, 

gemeentelijke en provinciale scholen in Vlaanderen. 942 ouders vulden de bevraging volledig in. Uit 

de reacties blijkt dat zowel ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften als andere ouders 

zich zorgen maken.  

Uit de bevraging kwamen enkele opmerkelijke cijfers naar voor. Van de respondenten geeft 1 op 4 

aan dat hun kind in het gewoon onderwijs zit en specifieke onderwijsbehoeften heeft. Bijna 90% van 

de ouders van deze kinderen kon hun kind inschrijven in de school van hun keuze. Van de ouders die 

geweigerd werden kreeg slechts 25% de reden voor deze weigering te horen. 

Ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ondervinden verschillende moeilijkheden in 

het gewoon onderwijs. Hun kinderen hebben recht op extra begeleiding, maar ze vinden het moeilijk 

om die te verkrijgen. Ook is de periode waarin de kinderen die extra begeleiding krijgen te kort. 

Ouders zijn bezorgd over het welbevinden van hun kind omdat de klas- en schoolcontext niet 

aangepast is. De afspraken die met de school gemaakt worden over redelijke aanpassingen worden 

niet altijd nageleefd. Ouders voelen zich ook machteloos omdat het moeilijker geworden is om hun 

kind te laten doorstromen naar het buitengewoon onderwijs als daar nood aan is. Ouders met een 

kind in het buitengewoon onderwijs zijn dan weer ongerust of hun kind daar wel kan blijven. Zij zijn 

heel tevreden over de buitengewone school van hun kind. 

KOOGO bevroeg ook ouders van kinderen in het gewoon onderwijs die geen specifieke 

onderwijsbehoeften hebben. Deze ouders staan overwegend positief tegenover inclusief onderwijs. 

30% van de bevraagde ouders maakt zich ernstig zorgen over de invloed ervan op de 

onderwijskwaliteit. De grootste bezorgdheid gaat echter uit naar de leerkrachten. Die worden volgens 

de ouders te zwaar belast en ze hebben te weinig middelen ter beschikking. Ouders zijn eveneens 

bezorgd over het welbevinden en de veiligheid van hun kind én van het kind met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

KOOGO stelt vast dat ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon 

onderwijs extra belast worden. Deze ouders doen vaak enorme inspanningen opdat hun kind, binnen 

de schoolmuren, alle kansen krijgt. Tijdens de schooluren zorgen ze soms zelf voor extra begeleiding 

of schakelen ze een vrijwilliger in. Daarnaast investeren ze tijd en geld om hun kind na schooltijd 

therapie te laten volgen. Maar niet alle ouders hebben deze mogelijkheden.  

Een kind met specifieke onderwijsbehoeften mag niet afhankelijk zijn van de mogelijkheden en 

vaardigheden van zijn ouders!  

Het volledige artikel met onze resultaten, vaststellingen en conclusies kan u hier downloaden. 

Het resultatenrapport is op aanvraag te verkrijgen. 

Contact: Hannelore.lambrighs@ovsg.be  0474 569165 

KOOGO is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs. 

KOOGO ondersteunt, begeleidt en behartigt de belangen van ouders, ouderverenigingen en 

ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs. 
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