
Redelijke 
aanpassingen 
werkplekleren
Door de bril van het onderwijsbeleid



Situering

Vlaams Horizontaal Gelijkekansenbeleidsplan 2015-2019: 
Doelstellingenkader gelijke kansenbeleid Vlaamse Overheid; alle 
beleidsdomeinen

Strategische doelstellingen: 
1. Samenleving: gelijkheid, gelijke kansen en respect voor iedereen

2. Volwaardige maatschappelijke participatie

3. Bestrijden en voorkomen discriminatie

Onderwijs
Decreet maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (M-decreet)
Redelijke aanpassingen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. Op school, maar wat met stages?



Verkenning

Doel: zicht krijgen op concrete ervaringen scholen
Verkenning ondersteunende maatregelen/redelijke aanpassingen 
stage/werkplekleren; afsprakenkader tussen onderwijs en werk?

Geen wetenschappelijk onderzoek

Twee focusgroepen
Gewoon secundair onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs



Onderzoeksvragen

1. Welke maatregelen of redelijke aanpassingen voor leerlingen 
met beperkingen op stage/werkplek?

2. Welke drempels bij maatregelen of redelijke aanpassingen op 
stage/werkplek?

3. Welke randvoorwaarden?



Resultaten (1)

Bestaande praktijken
Materialen + andere hulpmiddelen
Individuele begeleiding: investering, maar groot effect op kwaliteit 
stage
Communicatie! Weerstand wegwerken + handvaten aanreiken

Structuur en duidelijkheid bieden (stappenplannen, pictogrammen, 
visualisaties, …). Afspraken (halve dagen, aangepaste uren/pauze, 
aangepaste taken…)

Match leerling – mentor
Spanningsveld: welke info doorgeven aan onderneming – privacy 
lln/ouders (idee: portfolio maken)

Mobiliteit is randvoorwaarde



Resultaten (2)

Knelpunten
Spanningsveld: leerkansen op stage/werkplek vs goede match
Maatschappelijke vooroordelen tov leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften/BuSO
Dispenseren: niet evident + moeilijk evenwicht om 
studiebekrachtiging uit te reiken
Werk- en stageplekken

Voldoende aanbod nodig (ifv match lln – mentor)
Verwachtingen tov leerlingen te hoog

Verschillen naar sector

Tijd/uren (voor ondersteuningsnetwerk, trajectbgl, op school)
Onrealistische verwachtingen en eisen van ouders

Weinig overgang naar arbeidsmarkt



Wat doen we al?

Specifieke onderwijsleermiddelen in scholen gewoon 
onderwijs AGODI
Redelijke aanpassingen in duaal leren voor school- én 
werkplekcomponent); 

Samenwerking AGODI-VDAB: loketfunctie AGODI
Geen infrastructurele aanpassingen



Wat nemen we mee?

Verder opnemen met beleidsdomein werk; afsprakenkader?
Aantal zaken die we meenemen:

Samenwerking stimuleren tussen scholen; klankbord
Informeren om weerstand weg te werken; opdracht van alle 
partijen
Redelijke aanpassingen stages mogelijk maken
Extra werkplekken zoeken
Drempels in aanwerving bestuderen




