
Voorbereiding "interdepartementaal directeurenoverleg inclusief beleid" van 30 januari 2007 (16.00 tot 
18.00 uur, vergaderzaal B-406 bij VWS). 

Aldemeen. 
AO gehandicaptenbeleid. 
Het oorspronkelijk voor 28 november a.s. geplande AO is niet doorgegaan. Besloten is tot uitstel tot 
na de verkiezingen. Voor zover ik kan nagaan is er nog geen nieuwe datum gepland. 
In ieder geval zullen de volgende stukken aan de orde zijn: 
* Tussentijdse rapportage van het actieplan "Gelijke behandelinq in de praktijk", dat bij brief van 10 
februari 2006 is ingediend bij de TK. Inhoud: onder het kopje "Inclusief beleid en maatwerk op Iokaal 
niveau" wordt per departement de voortgang gerapporteerd op een aantal speerpunten. Voor OCW 
zijn dat de herijking, LGF in MBO en afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs (zie bijgevoegde 
bijlage 1). Verder wordt nogmaals de rol van de coordinerend bewindspersoon verduidelijkt (tegen de 
achtergrond van de kritiek van de gehandicaptenbelangenorganisaties, die liever een vanuit VWS 
centraal gestuurd beleid willen) : adviseren, bevorderen, stimuleren. Maatregelen: handreiking 
inclusief beleid (in vroeg stadium van beleid rekening houden met gehandicapten, zie bijlage 2) en het 
interdepartementale directeurenoverleg. leder departement afzonderlijk is verantwoordelijk voor het 
eigen inclusief beleid. 
* Het op 8 juni 2006 vastgestelde Verslag van een schriftelijk overleq (zie voor de ocw-vragen 
bijlage 3). 
- Reactie gehandicapten(belangen)organisaties: weinig concreet, weinig visie, steviger aansturing 
vanuit coOrdinerend bewindspersoon gewenst, invoering gehandicapten effectrapportage, uitbreiding 
WGBH/CZ met funderend onderwijs gewenst waardoor reguliere scholen niet meer kunnen weigeren. 

Agenda.  
2. voorstelronde. 
Zie de bijgevoegde Iijst van genodigden. 

3. Mededelingen/stand van zaken inclusief beleid. 
Uitbreidinq WGBH-CZ.  
* Voor de uitbreiding naar funderend onderwijs ligt er een initiatief-wetsvoorstel van de leden Smits, 
Rouvoet en Azough. Daarop is door de Raad van State advies uitgebracht (1 augustus), waarop de 
indieners 15 september gereageerd hebben. Verder heeft de TK op 27 oktober haar versiag ingediend 
, waarop de indieners nog niet gereageerd hebben Zie voor samenvattingen wetsvoorstel, RvSt-
advies en advies de bijlage 4. Er is nog geen kameroverleg gepland. VWS (voortouw) houdt de vinger 
aan de pols. Te zijner tijd bereiden wij samen voor. Opvallend is dat de indieners op geen enkele wijze 
ambtelijke ondersteuning hebben ingeroepen. Verder is nog meer een van de indieners over: 
Rouvoet. 
* Wat betreft de uitbreiding naar aanbieders van goederen en diensten is een concept-brief aan de 
orde geweest in de CZWO van eind juni, waarin voorgesteld wordt een onderzoek uit te voeren. 
Vanwege forse kritiek is deze brief weer teruggetrokken met de boodschap dat een en ander na de 
vakantie nog een keer geprobeerd wordt. Kernvragen, die niet voldoende beantwoord worden, zijn: 
wat is de reikwijdte (alles dus ook het onderwijs of bijvoorbeeld alleen publiekrechtelijke 
dienstverlening of overheidsdiensten), wie zijn de aanbieders en op welke vragen het onderzoek 
antwoord moet geven? NB: de nieuwe voorzitter van de CG-Raad heeft tijdens zijn 
kennismakingsbijeenkomst aangegeven best voorstander te zijn van deze uitbreiding omdat naar zijn 
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mening dan alles in een klap geregeld is. Inmiddels is een verbeterd voorstel goedgekeurd. Inmiddels 
is de aanbesteding van het onderzoek gaande. Eindrapport juni 2007. 
Internationale ontwikkelingen.  
* Actueel is het in door de Algemene vergadering van de VN aangenomen gehandicaptenverdrag : 
"International convention on the rights of persons with disabilities". Is een van de 7 
(deel)mensenrechtenverdragen gebaseerd op het "Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en 
politieke rechten" (toezichthouder: Mensenrechten Comite). Ook voor de meeste deelverdragen is een 
toezichthouder. Als Staten ratificeren worden zij geacht hun praktijk ermee in overeenstemming te 
brengen. Burgers kunnen rechtstreeks een beroep doen op de bepalingen in het verdrag. 
* OCW is hier zeer laat, toen de verdragstekst reeds in een vergevorderd stadium was, bij betrokken. 

, ikzelf en 	 (IB) zijn vanaf eind mei op de hoogte. 
* het verdrag ademt een sterke gerichtheid op inclusief beleid en onderwijs. 
* Overigens kan worden ingeschat dat speciaal onderwijs niet strijdig is met dit verdrag. Het verdrag 
vraagt lidstaten een systeem van inclusive education te garanderen. Volgens mij doen wij dit, alleen 
mogen ouders kiezen. Verder is het redelijkheidsprincipe met betrekking tot aanpassingen verankerd 
in de wet, aansluitend bijvoorbeeld bij de WGBH-CZ. Dit is ook de inschatting van de 
Gehandicaptenraad en WJZ. 
* Vervolgstappen zijn: ondertekening eind maart (betekent niet meer dan dat staten het 
ratificatieproces zullen starten). Daarna zal VWS het wetstraject (duur ongeveer andereneenhalf jaar) 
starten voor de ratificatie. In dit kader wordt overwogen een "interpretatieve verklaring" op te nemen 
(bijv. in de MvT), waarin het duale systeem voor Nederland wordt vastgelegd (geIntegreerd en 
speciaal onderwijs). Voor alle duidelijkheid en om misverstanden (bij radicale voorstanders van 
inclusief beleid) te voorkomen. IB bereidt de OCW bijdrage (OCW ikzelf en Cultuur) voor voor het 
MR-formulier dat door BUIZA wordt opgesteld. VWS gaat het wetgevend proces trekken. 
Taskforce Handicap en samenleving.  
Was ingesteld voor drie jaren met een optioneel vierde jaar. Mw. Ross-van Dorp heeft onlangs het 
vierde jaar toegezegd. Samen met SZW heb ik daarbij de voorwaarde gesteld, dat er naast 
beeldvorming meer aandacht besteed wordt aan het opsporen pregnant (bv. via media-events) 
verspreiden van good-practises. Kortom men moet meer actief en zichtbaar worden in dit slotjaar en 
daartoe een goed activiteitenplan indienen. In het lopende jaar kan men daar al op preluderen. Voor 
een nog verdere verlenging is weinig draagvlak bij OCW. Vier jaar is al heel lang voor een dergelijke 
commissie. Binnenkort spreken we erover bij VWS. 
- kosten en baten inclusief beleid.  
* Vooronderstelling is dat aan inclusief beleid ook belangrijke (financiele) baten vastzitten. 
* VWS heeft om dit te onderzoeken/staven bij onderzoeksinstituut Ecorys een onderzoek uitgezet: 
"Analyse inclusief beleid. Inventarisatie goede voorbeelden en nadere uitwerking selectie in een 
kosten baten analyse". De verwachting wordt getoetst dat 1. inclusief beleid commercieel interessant 
is, 2.inclusief beleid comfortverhogend werkt voor alien en 3. aanpassingen achteraf duurder izijn dan 
inclusief beleid vooraf. 
* Voor het onderwijsdomein is de Stichting Gewoon Anders onderzocht. 

en ik zijn twee maal in de gelegenheid geweest te reageren op de tussentijdse resultaten. 
Wij waren niet enthousiast. Niet alleen hebben wij op tal van punten moeten corrigeren wat betreft hun 
beschrijving van het onderwijs en het beleid ten aanzien van gehandicapten. Maar erger nog is dat de 
onderbouwing van hun conclusies bijzonder mager is. Men geeft bijvoorbeeld aan dat als gevolg van 
inclusief beleid in Almere de stichting van 4 scholen voor speciaal onderwijs vermeden is hetgeen als 
een belangrijk positief effect van dit inclusieve beleid gezien moet worden. Bovendien berekent men 



dat het rugzakje veel goedkoper zou zijn als speciaal onderwijs. In beide gevallen gaat met uit van 
foutieve gegevens of onvolledig onderzoek. 
* Een en ander is voorgelegd aan ECORYS. Men is bezig met het eindverslag. 
* Ons advies: geen al te grote waarde hechten aan het onderzoek, ook niet in de publiciteit. Uit 
ervaring blijkt dat inclusief beleid vaak niet goedkoper is dan speciaal beleid, ook al omdat de 
suggestie vermeden moet worden dat het om een bezuiniging zou gaan. 
Rol coOrdinerend bewindspersoon, handleidinq inclusief beleid, gehandicapten-effectrapportage. 
Mw. Ross-van Dorp heeft naar de Kamer aangegeven dat het vormgeven van inclusief beleid een 
zaak is van ieder departement afzonderlijk en dat zij alleen een stimulerende rol heeft (ingevuld met 
het maken en verspreiden van een handleiding inclusief beleid voor alle beleidsmedewerkers, 
eventueel scholing en regelmatig interdepartementaal directeurenoverleg). Het gehandicaptenveld 
vindt dat niet genoeg, ook verschillende kamerleden hebben twijfels. In dit kader wordt gepleit voor 
instrumenten als een verplichte gehandicapten-effectrapportage , een aparte inspectie voor het 
gehandicaptenbeleid of een visitatiecommissie. Mw. Ross- van Dorp heeft aangegeven dat dit soort 
instrumenten pas aan de orde zijn als haar voorkeuraanpak onvoldoende effect sorteert. Als er 
gekozen moet worden voor een van de drie instrumenten Iijkt mij een visitatiecommissie (vergelijkbaar 
met de visitatie-commissie emancipatie) de meest voor de hand liggende. Dat geeft m.i. de minste 
bureaucratie. 
Actuele ontwikkelingen OCW.  
Je zou iets kunnen melden ten aanzien van passend onderwijs, het advies van van Eijck, plannen om 
meer ambitie te brengen in het VSO en de deelname van PRO en VSO aan het nieuwe ESF-
programma 2007-2013. 

4. gezamenlijke prioriteitstelling inclusief onderwijs. (zie de annotatie). 
In de voorgestelde thema's komt OCW niet voor. Wellicht is dat niet verkeerd. OCW is immers al op 
allerlei vlak flink bezig met inclusief beleid. Wel kan OCW, volgens mij, bijdragen of aansluiten bij de 
thema's "arbeidsparticipatie" (er is al veel samenwerking met SZW op dit vlak) en eventueel 
"kinderopvang" (voor gehandicapten). 

5. lnrichting en planning "directeurenoverleg inclusief beleid" (zie de annotatie). 



Bijdrage voor het MR-adviesformulier van BZ met betrekking tot de ondertekening van de VN 
"Convention on the rights of Persons with Disabilities. 
Article 24: Education. 

Onderwijs. 
Beknopte inhoud van artikel 24.  
In dit artikel wordt ten aanzien van het gehele onderwijsstelsel het recht van mensen met een 
handicap/beperkingen op onderwijs geregeld. Dit met het oog op een volledige ontwikkeling van hun 
talenten en mogelijkheden. Doel is het optimaal functioneren in de samenleving. 
Daarbij wordt nadruk gelegd op de toegankelijkheid van het reguliere onderwijs voor hen: zogenaamd 
inclusief onderwijs. Handicap alleen mag geen uitsluitingsgrond zijn voor deelname aan het reguliere 
onderwijs. Wel speelt het begrip "redelijke aanpassingen" een rol. 
De leden 3 en 4 gaan over de voor doyen en blinden voor hun deelname aan de samenleving 
noodzakelijke communicatiemiddelen, o.a. braille (maar ook andere middelen) en gebarentaal. 
Hiervoor (gebruik en onderricht) dient aandacht te zijn in het onderwijs. 

Consequenties.  
Er zijn geen zwaarwegende consequenties, die pleiten tegen ondertekening van de "Convention". Het 
bepaalde in het artikel is conform de Nederlandse inrichting van het onderwijs en de positie van de 
gehandicapte leerling daarbinnen. 
Toelichting: 

In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs: dus met of zonder handicap of gebrek. Er is 
een leerplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. 
In alle onderwijssoorten (van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs) is inclusief onderwijs mogelijk 
en wordt dit ook op tal van wijzen ondersteund en bevorderd. In het funderend onderwijs bestaat er 
naast het reguliere onderwijs ook een stelsel van speciaal onderwijs ten behoeve van die leerlingen 
die dat echt nodig hebben of als ouders (en de leerling) daarvoor kiezen. In het beroepsonderwijs en 
het hoger onderwijs is inclusief onderwijs de maat en bestaat geen stelsel van speciaal onderwijs. 
Hoewel voorstanders van uitsluitend inclusief onderwijs dit artikel als ondersteuning van hun 
standpunt zullen zien, dwingt Nederland geen inclusie of integratie of maar biedt een in brede kring 
gewaardeerde keuzevrijheid op dit punt. 
De tekst van het artikel en de daarvoor gevoerde onderhandelingen sluiten een dergelijk duaal 
systeem en de grote mate van keuzevrijheid bij de direct betrokkenen (ouders en kind zelf) niet uit. 
Des al niettemin wordt overwogen om deze interpretatie nog eens expliciet vast te leggen in een 
interpretatieve verklaring in het kader van de ratificatie van het verdrag. Dit voor alle duidelijkheid en 
om misverstanden te voorkomen. 
Tot slot is in Nederland het onderricht in en het gebruik van speciale communicatiemiddelen voor 
doyen en blinden in Iijn met het bepaalde in de leden 23.3 en 23.4 van de Convention. 

Advies.  
Akkoord met de ondertekening van het verdrag en het in gang zetten van het proces van ratificatie 
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Ter besluitvorming 

Onderwerp 	 Implementatie VN-verdrag inzake Rechten van mensen met een handicap 

Aanleiding 

Op 20 november 2007 heeft DG Van Castel van VWS aan alle departementen een brief 

gezonden over de nationaie implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van 

mensen met een handicap. Deze brief heeft om onbekende redenen OCW nooit bereikt, 

resp. is nooit geregistreerd/uitgezet. Hoewel het goat om de nationale  implementatie 

van dit VN-verdrag heeft 18 naar aanleiding van een rappel bij OCW van VWS eind maart 

— op verzoek van P0- tijdelijk de coordinatie bij het (verder) op de rails zetten van het 

implementatietraject opgenomen. Concreet wordt verzocht om namen van OCW-

vertegenwoordigers door te geven door deelname aan een: 

a) Stuurgroep  

Deze stoat onder voorzitterschap van directeur Maatschoppelijke Ondersteuning en is 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van het implementatietaject op cruciale 

momenten. Gevraagd wordt om een departementale vertegenwoordiger op niveau 

directeur. 

b) werkgroep  

In deze werkgroep wordt het voorbereidende werk voor de goedkeuringswet verricht en 

zal verder de consequenties van het verdrag voor wet- en regelgeving in kaart brengen. 

Voorstel 

1. In de Stuurgroep te benoemen D.J&O; dit verdrag kan de meeste consequenties 

hebben voor het onderwijs can gehandicapten (regulier vs. speciaal onderwijs); J&O 

heeft op dit onderwerp het voortouw. In mindere mate heeft het verdrag 

consequenties voor MLB en DK (musea). J&0 neemt daarmee de verdere coordinati 

vwb de implementatie intern OCW zich. 

2. In de werkgroep een vertegenwoordiger vanuit WJZ 	 ) te benoemen 

gezien de wetstechnische aspecten. 

Besluiten 

1. 	zie bij Voorstel 

Opslagpad: H:\DATA\Word\12  opril 2007WN\Gehondicapten\implementatie verdrag.doc 
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Mintstene van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

geadresseerde 

Ons kenmerk 	 Inlichtingen 	 Doorkiesnummer 

1.1 
Onderwerp 	 Biilage(n) 

VN Verdrag inzake de rechten van mensen 	2 
met een handicap 

LS 

Den Haag 

11w brief 

Op 30 maart 2007 heeft de Rijksministerraad ingestemd met de ondertekening van het VN 
verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap' 120 andere landen hebben het 
Verdrag inmiddels eveneens ondertekend 

Voormalig Secretaris generaal van de VN Kofi Annan heeft het Verdrag verwelkomd als een 
histonsdh hoogtepunt voor de 650 miljoen gehandicapten wereldwijd Hij sprak de hoop uit dat 
het Verdrag een nieuw decennium inluidt waarin gehandicapten dezelfde rechten en 

mogelijkheden zullen hebben als leder ander 
Het VN verdrag beoogt te verzekeren dat mensen met een beperking op gelijke voet met 
anderen de universele rechten van de mens kunnen genieten en op gelijke wijze kunnen 
deelnemen aan het maatschappellike leven Volgens de voorzitter van de tijcieliike VN 
commissie die over de verdragstekst heeft onderhandeld dwingt het Verdrag overheden tot een 
andere manier van denken over handicap en gehandicapten2  
Die andere manier van denken moet ook in ons land zijn weerslag knjgen Een begin daarvan Is 
mogelijk al te Den in het Coalitie Akkoord waaruit blijkt dat het kabinet wil inzetten op uitbreiding 
van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Hiermee wordt 
beoogd gelijke behandeling te stimuleren en mensenrechten to versterken 
Het maken van beleid voor mensen met een beperking vanuit het perspectief van mensen 
rechten past precies in de gedachten van het Verdrag dat ook al creeert het geen nieuwe 
rechten van de Lid Staten een extra inspanning vraagt 

Met ondertekening van het Verdrag toont de regering de intentie het Verdrag ook te willen 
goedkeuren Alvorens daartoe over te gaan moet de Nederlandse wet en regelgeving worden 
getoetst aan de tekst en bedoeling van het Verdrag Vervolgens wordt In beeld gebracht tot welke 
aanpassingen het Verdrag eventueel lefdt Vanzelfsprekend zal de 
MR in dit reguliere wetgevingstraject met de wijzigingen moeten instemmen 

Trb 2007 nr 169 
2  VN Ambassadeur MacKay uit Nieuw Zeeland 
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Kenmerk 

De zogenoemde travaux preparatoires de memorie van toelichting van de VN op de 
verdragsartikelen zijn nog niet beschikbaar Niettemin wil ik de voorbereidingen voor de 
inventansatie van wet en regelgeving snel starter Het Verdrag bestrilkt immers de hele breedte 
van het publieke domein en bij het goedkeuringstraject zljn dan ook alle departementen 
betrokken 
VWS Is verantwoordelijk voor het proces tot aan ratificatie van het Verdrag Het streven Is erop 
gencht om nog binnen deze kabinetspenode tot ratificatie over te gaan VWS initieert het 
opstellen van een memone van toelichting bij de Goedkeunngswet en bewaakt het proces Een 
interdepartementale werkgroep zal het voorbereidende werk voor de Goedkeunngswet doen en 
de consequenties van het Verdrag voor wet en regelgeving in kaart brengen Voor de nodige 
input in dit traject zal leder departement een contactpersoon (en plaatsvervanger) moeten 
aanwijzen om in de werkgroep to participeren De leden van deze werkgroep stemmen de 
inbreng binnen de eigen departementen af 

Gelet op de brede scope en het belang van het Verdrag zal Ik een stuurgroep vormen 
bestaande ult de directeuren van de meest betrokken beleidsdirectie per departement Doze 
stuurgroep komt op cruciale momenten in het proces bijeen om besluiten over de voortgang en 
deinhoudeluke koers te nemen Indien besluitvorming op een ander niveau nodig blukt to zijn 
stel ik mu voor dat op ad hoc basis te organiseren 
Voorzitter van de stuurgroep is de directeur van de directie Maatschappelijke Ondersteuning 
(DMO) van het ministene van VWS Kees van der Burg 

Om het project een goede start te geven nodig ik u hierbij ult voor het bijwonen van een 
startbijeenkomst op 13 december 2007 van 11 00 tot 12 00 op het departement van VWS Deze 
bueenkomst is bedoeld voor leden van de stuur en werkgroep Tijdens deze bijeenkomst zal een 
korte introductie op het Verdrag worden gegeven en zal het plan van aanpak worden toegelfcht 
(bijgevoegd) Tevens is een eerste informele gedachtewisseling mogelijk over het Verdrag en de 
consequenties ervan voor de Nederiandse wetgeving 
lk verzoek u om de projectleider van VWS 	 uiterlijk op 3 december to laten weten 
wie namens uw departement op de startbijeenkomst aanwezig zal zijn en indien mogelijk ook 
wle zal participeren in de stuurgroep en de werkgroep In bijgevoegde verzendlijst vind u de 
benodigde gegevens over de locate 

Het is de ambitie van de Staatssecretans van VWS om de goedkeuringsprocedure van het 
Verdrag deze regeerperiode af te sluiten De onderhandelingen in VN verband hebben laten zien 
dat de wereldgemeenschap op dit onderwerp tot resultaten kan komen lk ben ervan overtuigd 
dat u zich met mu wilt inspannen om hetzelfde voor Nederland te bereiken 

Hoogachtend 

de Directeur Genera& voor Jeugd en Maatschappelijke Zorg 
drs M P van Gastel 



Den Haag 
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Uri isterie van Volksgezondheid Welzr en Sport 

Ministerie van Wonen Wijken en Integratie 
t a v de Secretans Generaal 
de heer it J van der Vlist 

Ons kenmerk 	 Inlichtingen bij 	 Doorkiesnummer 

1.1 
Onderwerp 	 Bulage(n) 

VN Verdrag inzake de rechten van mensen 	2 
met een handicap 

Geachte heer Van der Vlist 

Op 20 november 2007 heb ik alle departementen een brief gestuurd met een uitnodiging voor het 
bijwonen van een startbijeenkomst over het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een 
handicap op 13 december 2007 lk heb u abusievelijk niet benaderd 
In mijn brief ben ik ingegaan op het belang van dit Verdrag en de noodzaak voor alle 
departementen om zich te verdiepen in het doel en de consequenties van het Verdrag voor de 
eigen beleidsterreinen lk voeg de brief van 20 november bij alsmede de lust met namen van de 
(mij nu bekende) vertegenwoordigers van de departementen 

lk verzoek u om mu alsnog de namen door te geven van uw vertegenwoordigers voor deelname 
aan de stuur en werkgroep opdat zij volledig kunnen meedraaien 
Voorts informeer ik u hierbij over de resultaten van de startbijeenkomst die de start markeert van 
een omvangrijk implementatietraject Het streven van de staatssecretaris van VWS is er 
opgericht om deze kabinetsperiode over te gaan tot ratificatie van het Verdrag 

Gedurende de buzonder positief verlopen bijeenkomst is na een korte eerste verkenning van 
de kern van het Verdrag vooral besproken wat ons te doen staat de komende jaren Evenals de 
inhoud en implicaties van het Verdrag zelf vraagt dat nog nadere studie en concrete invulling 
Als hulpmiddel bij het opstarten van het proces om te komen tot ratificatie zal VWS als 
coordinerend departement een handreiking maken Hierin zullen allereerst de kernbegrippen van 
het Verdrag zijn opgenomen en zal worden ingegaan op de wijze waarop u nu al bij de 
ontwikkeling van beleid voorafgaande aan ratificatie rekening kunt houden met de bepalingen 
van het Verdrag zodat nieuw beleid daar niet struclig aan is Het document beoogt een praktische 
handleiding te bieden waarmee u concreet aan de slag kunt gaan U kunt dit document begin 
februari van mij verwachten 

VWS zal ook zorgdragen voor bekendmaking van stukken op het Internet Voor nu zijn dat 
allereerst de integrale tekst van het Verdrag en het door de VN zelf opgestelde Handbook for 
parliamentarians 

Postbus 20350 	 Bezoekadres 	 Correspondentie ultsluitend 	Internetadres 
2500 E3 DEN HAAG 	Parnassusplein 5 	 rschten aan het postadres met www minvws ril 
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In dit Iaatste document geeft de VN aan hoe de Verdragsbepalingen te interpreteren waar de VN 
accenten legt en hoe de bepalingen te implementeren Over de exacte wige van bekendmaking 
informeer ik u ook begin februan 

Voor het doorgeven van uw contactperso(o)n(en) voor de werk en stuurgroep kunt u zich 
wenden tot 	 voor verdere gegevens 
zie de bijlage) 

Tijdens de startblieenkomst is afgesproken dat VWS dit voorjaar een bijeenkomst zal organiseren 
waann wij deeper op inhoud en consequenties van het VN Verdrag kunnen ingaan U zult daar 
vanzelfsprekend een uitnodiging voor ontvangen 

Met vnendelijke groet 

de Directeur Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg 

drs M P van Gastel 
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Onderwerp: Evaluatie Wet gelijke behandeling op grond 
van handicap of chronische ziekte 

Paraaf DGHBWE 

Datum 

Bijiagen 
1. Concept-verslag VWS 
2. Evaluatierapport CGB 
"Zonder vallen en opstaan" 
3. Evaluatierapport Verwe-
Jonkerinstituut "Beperkingen, 
recht en gelijkheid" 
4. Rapportage 
Risbo/OECR/SEOR "wgbh/cz 
in het mbo" 
5. Rapportage Risbo/SEOR 
"studeren met een 
functiebeperking" 

Kopie voor 
D. JOZ 
HOS 
BVE 
DIV. JOZ 

Paraa 

Daturil  

Per 1 december 2003 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of 
chronische ziekte (Wgbh/cz) in werking getreden voor de terreinen 
beroepsonderwijs (PRO, MBO en HO) en arbeid. 
Teneinde to voldoen aan de in de wet opgenomen bepaling, dat de werking ervan 
na vijf jaar geevalueerd moet worden, zijn evaluatieonderzoeken verschenen van 
de Commissie gelijke behandeling (Cgb) en een aantal onderzoeksinstituten (zie 
de bijlagen). 
In bijgaande concept-brief aan de Tweede Kamer van uw collega van VWS, mw. 
Bussemaker, wordt mede namens u verslag gedaan over de doeltreffendheid en 
effecten van de Wgbh/cz in de praktijk. Hierin wordt ingegaan op de bevindingen 
in de evaluatierapporten. 
OCW is uitgebreid betrokken geweest bij de totstandkoming van deze brief. 
Vanwege haar verantwoordelijkheid voor de coordinatie van het 
gehandicaptenbeleid coardineert de directie Jeugd, Onderwijs en Zorg (JOZ) de 
evaluatie voor heel OCW. Inhoudelijke inbreng is geleverd door de directies BVE 
en HOp. 

Een en ander heeft haast.  VWS wil zo snel mogelijk de MR-procedure starten, 
zodat de brief nog voor de zomervakantie uit kan. Dat betekent dat de brief 
uiterlijk 4 juni a.s. geagendeerd moet warden in het ambtelijk voorportaal van de 
RSS, de CMO en uiterlijk woensdag deze week verzonden moet warden. 

Onderstaand treft u aan: 
1. Algemene informatie over de Wgbh/cz. 
2. Een aantal algemene punten uit de brief die ook voor OCW van belang 

zijn. 
3. De specifiek op beroepsonderwijs betrekking hebbende punten. Specifieke 

onderwijspassages vindt u onder het subkopje "Het effect van de Wgbh/cz 
op het terrein van beroepsonderwijs" op pagina 10 (onderaan) en 
paragraaf 5. "Bekendheid inzake de Wgbh/cz". 

Kopie aan en akkoord van 
D. HOS, D. BVE, COM 
Datum afgedaan 

Gekoppeld registratienr. 

1Deponeren in dossier 
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1. Algemene informatie over de Wgbh/cz en de evaluatie ervan. 
Doel van de wet is het bestrijden van discriminatie vanwege handicap of 
chronische ziekte en het bevorderen van gelijke behandeling en 
participatie. In die zin past de wet bij het kabinetsmotto "ieder mens telt 
mee en ieder mens is nodig". 

- De Wgbh/cz biedt een instrument om de individuele rechtsbescherming 
van personen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren. 
Eenieder die zich gediscrimineerd voelt kan er een beroep op doers en een 
oordeel vragen bij een laagdrempelige voorziening als de Cgb. De wet 
voorziet in een verplichting redelijke en doeltreffende aanpassingen te 
treffen. Dit wordt het eerste spoor in het participatiebevorderend beleid 
genoemd. Het tweede spoor betreft het voorwaardenscheppend en 
stimulerend beleid: zoals voor onderwijs bij voorbeeld de "regeling 
leerlinggebonden financiering" in PO, VO en BVE en het "Plan van Aanpak 
terugdringing belemmeringen voor studenten met een functiebeperking in 
het HO". 

- De Wgbh/cz is een aanbouwwet, hetgeen betekent dat er successievelijk 
terreinen aan toegevoegd warden. Per 1-8-2009 wordt de reikwijdte 
uitoebreid met de terreinen basisonderwijs en voortgezet onderwijs.  

- De evaluatie en het versiag richten zich op de werking van de wet als 
instrument en op de effecten ervan. Bij dit laatste is niet alleen het effect 
aan de orde voor de individuele gehandicapte maar ook het bredere 
maatschappelijke effect van de wet en Cgb-oordelen: m,a.w. is binnen de 
samenleving discussie/debat tot stand gekomen en als gevolg daarvan een 
grotere gevoeligheid voor de participatie van gehandicapten en chronisch 
zieken? 

JOZ 

Datum 
19 mei 2009 

2. Algemene punten uit de brief die voor OCW van belang zijn. 
Algemene conclusie is dat de wet een doeltreffend instrument is om de 
individuele rechtsbescherming van personen met een handicap of 
chronische ziekte te verbeteren. Het maatschappelijk effect van de wet 
alleen is niet zo groat. Echter gecombineerd met het 
voorwaardenscheppende en stimulerende beleid van de betrokken 
departementen betekent zij een goede stap vooruit in de bevordering van 
de participatie van gehandicapten en chronisch zieken in de samenleving. 

- Een punt van verbetering betreft de bekendheid van de wet. Deze wordt in 
de verschillende evauatieonderzoeken en door de Cgb als onvoldoende 
beoordeeld (minder als het gaat om onderwijs en meer als het gaat om 
arbeid). Meer voorlichting kan leiden tot een intensiever gebruik van de 
wet en een bredere verspreiding van normen wat betreft gelijke 
behandeling in de samenleving. 

- Naar aanleiding van de wens van de Cgb  om de wet zodanig aan te passen 
dat de in de wet vastliggende plicht tot het treffen van doeltreffende 
aanpassingen primair komt te figgen bij de persoon of instantie waarmee 
de begunstigde de sterkste juridische band heeft het volgende. In het 
versiag wordt hieraan niet tegemoet gekomen, vanwege de onwenselijke 
effecten van een dergelijke wijziging. Zo zou bijvoorbeeld de school 
verantwoordelijk kunnen worden gesteid voor aanpassingen op het 
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stagebedrijf, terwijl men daar de middelen niet voor heeft (zie oak de 
tekst op pagina 6 onder het kopje "verduidelijking van normadressaten". 
Tot slot is er ook een relatie naar een tweetal internationale geliike  
behandelingstrajecten. Met name de Cgb beveelt in deze een positieve 
grondhouding van Nederland aan. Het betreft: 

1. Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Onder 
leiding van VWS wordt momenteel de ratificatie van dit verdrag 
voorbereid. Intentie is nog in deze kabinetsperiode tot ratificatie over te 
gaan. 

2. Een Europese richtlijn voor de bestrijding van discriminatie op grond van 
godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Over 
deze richtlijn wordt in Brussel nog druk onderhandeld. Wat betreft de 
grond handicap voldoet Nederland in grote lijnen aan deze richtlijn 
vanwege het feit dat het gehele onderwijs vanaf 1-8-2009 onder de 
Wgbh/cz valt. 

In beide trajecten speelt OCW volop mee: 
wat betreft het VN-verdrag, waar VWS het voortouw heeft, zijn de 
directies WJZ en JOZ betrokken; 
wat betreft de Europese richtlijn, waar BZK het voortouw heeft, de 
directies DE en JOZ. 

JOZ 

Datum 
19 mei 2009 

3. De specifiek op het beroepsonderwijs betrekking hebbende punten. 

Toegankelijkheid beroepsonderwijs. 

De aanbeveling van de Cgb om richtliinen op te stellen die scholen als hulpmiddel 
kunnen gebruiken om de toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor 
studenten met een handicap of chronische ziekte te vergroten (pag. 10) sluit aan 
bij de motie van het lid Slob c.s., zoals ingediend tijdens het Notaoverleg over 
CGO van 15 april jI. Cinop zal in overleg met diverse partijen, waaronder 
belangenorganisaties, mbo-instellingen en Cgb handreikingen formuleren waarmee 
mbo-instellingen hun opleidingen (inclusief examinering) doeltreffend kunnen 
aanpassen aan de handicap of chronische ziekte Van de student. De 
subsidiebeschikking is in voorbereiding. 

Ook adviseert de Cgb een periodieke meting van de toegankelijkheid van 
instellingen voor beroepsonderwijs uit te voeren zodat kan worden nagegaan in 
hoeverre vooruitgang wordt geboekt en hoe daarop ingespeeld kan worden. 
De toegankelijkheid van mbo-instellingen wordt al periodiek gemeten. Zowel de 
ODIN-monitor (Onderzoek Deelnemers Informatie monitor) die al vijf jaar wordt 
uitgevoerd als de LGF-monitor die gedurende drie jaren door Risbo wordt 
uitgevoerd meten de toegankelijkheid van de mbo-instellingen. 

Voor wat betreft het hager onderwijs liggen bovenvermelde aanbevelingen van de 
Cgb geheel in lijn met de voorgenomen maatregelen zoals die in het Plan van 
Aanpak terugdringing belemmeringen voor studenten met een functiebeperking op 
de instellingen in het hoger onderwijs (2006) en de voortgangsrapportage aan de 
Kamer zijn aanvaard. 
Dit jaar zal een commissie ingesteld worden die een maatstaf gaat opstellen voor 
de voorzieningen die ho-instellingen minimaal in huis moeten hebben om 
studenten met een functiebeperking de aanpassingen te kunnen geven waarop zij 
volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
recht hebben. 
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30Z 

Datum 
19 mei 2009 Bekendheid Wgbh/cz. 

De Cgb beveelt aan de bekendheid van de Wgbh/cz in het onderwijs te verbeteren 
(pag. 12/13). In het mbo  zijn/worden diverse activiteiten ontplooid om de 
bekendheid van de Wcbh/cz en de informatie over het studeren met een handicap 
te verbeteren. Twee voorbeelden zijn: 

- De Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) heeft recentelijk een thema 
gewijd aan het wettelijk recht op gelijke behandeling van deelnemers en 
ontwikkelt een draaischijf "studeren met een handicap", waarin alle rechten en 
plichten van deelnemers met een handicap of beperking zijn opgenomen. 

- Het Cinop ontwikkelt voorts de brochurereeks "Speciale aandacht gevraagd" 
met informatie over de verschillende beperkingen en over de wijze waarop 
met deelnemers met een dergelijke beperking moet worden omgegaan (door 
docenten van mbo-instellingen en praktijk begeleiders). 

De overige activiteiten zijn opgenomen in de brief aan de TK. 

Ook voor het hoger onderwijs is de aanbeveling van de Cgb zeer in lijn met de 
activiteiten die op dit moment al warden ontplooid op het gebied van verbetering 
van de informatieverstrekking voor studenten met een functiebeperking. In het 
eerder genoemde Plan van aanpak is voorzien in het uitvoeren van een 
voorlichtingsplan naar studenten en instellingen gericht op verbetering van hun 
informatiepositie en onderlinge bekendheid. Verder was in het kader van de 
Actieplannen van instellingen de verbetering van de voorlichting een van de 
speerpunten. Ook zal bij de eerdergenoemde maatstaf de mogelijkheden m.b.t. 
voorlichting uitdrukkelijk aandacht krijgen. 

Curriculum docentenopleidingen. 
De Cgb beveelt aan dat de overheid moet bevorderen dat in het curriculum van  
docentenopleidingen een standaardonderdeel wordt opgenomen over de wijze 
waarop ondersteuning geboden kan worden aan deelnemers met beperkingen. In 
de curricula van docentenopleidingen basis en voortgezet onderwijs wordt al 
expliciet aandacht besteed aan zorgverbreding in zijn algemeenheid. Omdat het 
aantal handicaps groot is en de aanpak en deskundigheid varieert per handicap is 
veel deskundigheidsbevordering ondergebracht in een specifiek scholingsaanbod. 
Bij de deskundigheidsbevordering van docenten in het hoger onderwijs heeft de 
overheid geen zeggenschap maar is getracht dit te bevorderen door hier aandacht 
voor te vragen in het kader van de Actieplannen van de instellingen. Het 
Expertisecentrum Handicap+Studie kan hierbij door de instellingen worden 
ingeschakeld. 

Kostenrapportages. 
In de memorie van toelichting bij de wet werd verondersteld dat de wet zou leiden 
tot extra kosten voor scholen en werkgevers in verband met de verplichting tot 
het treffen van redelijke aanpassingen. Deze voorspelling is niet uitgekomen 
Uit de beide kostenrapportages met betrekking tot het mbo en ho (zie de bijiagen 
4 en 5) komt het beeld naar voren dat de scholen en instellingen vooralsnog goed 
uit de voeten kunnen met opvang binnen de reguliere middelen en de extra 
middelen die OCW beschikbaar stelt (o.a. de Rugzak en de op basis van artikel 
19a WOOS beschikbare materiele onderwijsvoorzieningen). 
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JOZ 
Het ho- onderzoek  is onder een beperkt aantal instellingen uitgevoerd. Hieruit 
kwam naar voren dat de instellingen nauwelijks de kosten registreren die specifiek 
worden gemaakt voor studenten met een functiebeperking. De kosten zijn voor 
een belangrijk deel gebaseerd op schattingen. Ook blijkt dat de meeste 
instellingen geen grote financiele druk voelen door toename van het percentage 
studenten dat een beroep doet op de voorzieningen. Deze toename van het 
percentage studenten met een functiebeperking dat een beroep doet op 
voorzieningen wordt wel gevoeld, maar vooralsnog is deze toename kennelijk 
goed op te vangen binnen de reguliere onderwijsmiddelen en de specifieke 
middelen die het ministerie ter beschikking heeft gesteld voor beieidsontwikkeling 
op het gebied van functiebeperking. 

Het mbo-onderzoek is in 2008 door SEOR uitgevoerd onder drie mbo-instellingen 
en heeft ook geen grote financiele gevolgen aangetoond. Gekozen is voor een 
quick scan vanwege de snelheid waarmee de gegevens moesten worden geleverd. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat in 2009 voor beide sectoren een 
uitgebreider onderzoek zou plaatsvinden om een zuiverder beeld te krijgen van de 
kosten. Gelet op de resultaten van het "quick-scan" onderzoek (nauwelijks 
registratie van kosten, kostenonderzoek vooral gebaseerd op schattingen) wordt 
hier vooralsnog van afgezien. 

Besluiten 

1 1k verzoek u akkoord te gaan met het ingaan van het MR-traject en verzendind  
aan de Tweede kamer.  

Consequenties en toelichting 

Politiek, maatschappelijk en/of bestuurlijk 

Datum 
19 mei 2009 
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Reg. JOZ 

Datum afgedaan 

Aanleiding 	 Gekoppeld registratienr. 

• Het in het Regeerakkoord (RA) opgenomen voornemen tot ratificatie van Deponeren in dossier 

het VN-Verdrag inzake handicap. 
• De door uw collega van Buitenlandse Zaken geuite wens om in het 

kielzog daarvan tevens een drietal individuele "Facultatieve 
klachtenprotocollen" to ondertekenen/ratificeren, respectievelijk 
behorend bij het onderhavige Verdrag inzake Handicap, het Verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten (ESC) en het 
kinderrechtenverdrag. 

Beslispunten 

1. Vanwege de onderwijsgevolgen (Verdrag gaat uit van gratis vo en ho) niet 
akkoord gaan met de ratificatie van het protocol bij ESC-verdrag. Als de 
politieke druk hoog wordt alleen akkoord als gratis vo en ho uitgesloten 
wordt (geen rechtstreekse werking op dit punt). 

2. Vooralsnog niet akkoord gaan met ratificatie van het Facultatief protocol 
bij het Kinderrechtenverdrag totdat een oplossing gevonden is met 
betrekking tot mensenrechteneducatie (Verdrag legt hier verplichtingen 
op). 

3. Wel akkoord gaan met ratificatie van het protocol bij het 
Gehandicaptenverdrag, vanwege geringe gevolgen voor onderwijs 
(geleidelijke verwezenlijking rechten). Verder past het bij het in het RA 
opgenomen voornemen tot snelle ratificatie van het Verdrag en de 
wereldwijde rataficatie van Verdrag en protocol. 

Kernpunten 
• Momenteel wordt hard gewerkt aan ratificatie van het Verdrag inzake 

handicap (voortouw VWS). 
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• N.a.v. de motie Slob (bijgevoegd), ingediend tijdens het debat over de 
regeringsverklaring, heeft M.VWS toegezegd nog voor de zomer de 
ratificatie-wetsvoorstelen in te dienen bij de RvSt. 

• M.BZ is voorstander van snelle ratificatie Verdrag en protocollen, 
vanwege de NL-wens van een zetel in de VN-mensenrechtenraad. 

• De protocollen hebben een verschillend karakter en verschillende 
(verwachte) gevolgen, hetgeen pleit voor een afzonderlijke beoordeling 
van de vraag over al dan niet ratificeren: 

- het ESC-protocol is wel ondertekend, de anderen niet; 
wat betreft onderwijsgevolgen zijn er bezwaren bij het ESC-protocol (de 
in het Verdrag opgenomen opdracht vo en ho op termijn gratis aan te 
bieden) en het Kinderrechtenprotocol (de in het Verdrag opgenomen 
opdracht tot aanbieden van mensenrechteneducatie). 

- wat betreft het gehandicaptenprotocol zijn geen grote onderwijsgevolgen 
te verwachten (gaat uit van geleidelijke verwezenlijking van opgenomen 
rechten). 

- Het facultatief protocol bij het Verdrag inzake handicap is zowel 
internationaal als Europees gezien veel vaker geratificeerd dan de twee 
andere protocollen. Ook de EU is -partij. 

- De meeste collega-departementen hebben minder moeite net het 
protocol handicap dan met de andere protocollen. 

Datum 
18 februari 2013 
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Datum 
18 februari 2013 

Toelichting. 

I. ALGEMENE ACHTERGROND. 

• Nederland streeft naar een zetel in de Mensenrechtenraad, MRR 
(Geneve). 

• Om de kansen hierop te vergroten moet Nederland zoveel mogelijk 
internationale kritiek rondom de eigen omgang met mensenrechten 
wegwerken. 

• De meeste kritiek op Nederland staat verwoord in de diverse 
aanbevelingen gedaan door de diverse VN-mensenrechtencomites. Plus 
aanbevelingen gedaan door de MRR in de landenexaminatie van 
Nederland. Recent: juni 2012, Universal Periodic Review (UPR). 

• Een van de aanbevelingen is het ondertekenen (en ratificeren) van het 
VN- Verdrag inzake handicap en het drietal nog openstaande 
Facultatieve Protocollen: Bij het Verdrag inzake handicap, het verdrag 
inzake economische, sociale en culturele rechten en het 
Kinderrechtenverdrag. 

• Ook nationaal is er een sterke lobby van mensenrechtenorganisaties en 
kamerleden. Onlangs is bij wet het College voor de Rechten van de Mens 
opgericht, welke onder andere als task heeft: het aansporen tot 
ratificatie, implementatie en naleving van verdragen over de rechten van 
de mens. 

• Alle protocollen regelen een individueel klachtrecht bij het betreffende 
mensenrechtencomite van de Verenigde Naties. Voorwaarde is altijd dat 
de nationale rechtsgang volledig doorlopen moet zijn. De oordelen van 
het mensenrechtencomite zijn in principe niet bindend. Echter de 
nationale rechter kan er wel rekening mee houden in zijn uitspraken en 
het getuigt niet van consequentheid als een land een uitspraak naast 
zich neerlegt. Er is immers wel geratificeerd. 

• Buiza geeft aan dat er in het kader van al bestaande Facultatieve 
protocollen (bv. bij het Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten) 
niet vaak geklaagd wordt. 

• In zijn algemeenheid zijn bij het instrument Facultatief Protocol de 
volgende kanttekeningen te plaatsen: 

- een en ander komt bovenop de vaak reeds uitgebreide nationale (en 
Europese) rechtsgang; 

- het verlies aan souvereiniteit en onwenselijke beInvloeding van het 
nationale beleid. 

- eventuele financiele consequenties van oordelen van de bijbehorende VN-
Comites. 
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II. HET VN-VERDRAG INZAKE HANDICAP EN HET BIJBEHOREND 
FACULTATIEF PROTOCOL. 

Datum 
18 februari 2013 

Het verdraq  

• In het RA is opgenomen dat Nederland het verdrag van de Verenigde 
Naties voor de rechten van gehandicapten zal ratificeren, onder 
voorwaarde dat hieruit volgende verplichtingen geleidelijk ten uitvoer 
kunnen worden gebracht. 

• Tijdens het debat over de regeringsverklaring is door het Kamerlid Slob 
een motie ingediend en met algemene stemmen aangenomen, die de 
regering verzoekt uiterlijk in 2013 een goedkeuringswet aan de Raad 
van State voor te leggen. M.VWS heeft hiermee ingestemd en toegezegd 
ernaar te streven dit nog voor de zomer te doen. 

• Uit in opdracht van VWS uitgevoerd onderzoek van het Studie- en 
Informatiecentrum Mensenrechten (CvRM) blijkt dar er twee belangrijke 
verplichtingen voortvloeien uit het verdrag, te weten: 

1. de verplichting voor alle aanbieders van goederen en diensten om 
redelijke aanpassingen te treffen ten einde voor het individu 
toegankelijkheid te regelen en; 

2. de geleidelijke verwezenlijking  van in het Verdrag genoemde rechten 
teneinde te komen tot een maximaal toegankelijke samenleving. 
Ad 1. De eerste verplichting is in Nederland geregeld in het kader van de 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
(Wgbh/cz). De reikwijdte van deze wet betreft momenteel het hele 
onderwijs (m.u.v. de volwasseneneducatie), arbeid, wonen en openbaar 
vervoer. Om aan deze verplichting te voldoen zal de Wgbh/cz uitgebreid 
moeten worden met alle andere terreinen (samengevat: goederen en 
diensten). Voor OCW gaat het dan ook om het terrein van de cultuur en 
media en volwasseneneducatie. 
Ad 2. Aan de tweede verplichting wordt nu al voldaan. Er is immers 
alleen een verplichting om de samenleving geleidelijk aan steeds 
toegankelijker te maken. 

• Momenteel wordt een goedkeuringswet en implementatiewet voorbereid 
(voortouw VWS). Uiteraard is ook OCW hierbij betrokken. 

• Daartoe wordt o.m. onderzoek gedaan (uitgevoerd door SEOR) naar de 
financiele en economische gevolgen van ratificatie. Dit onderzoek wordt 
naar verwachting begin maart opgeleverd. 

Het protocol  

• Pro's van ratificatie 
+ Onderwijs heeft al veel ervaring met de Wgbh/cz. Nagenoeg het hele 
onderwijs valt er al onder. 
+ Uitbreiding van de Wgbh/cz met volwassenenonderwijs en cultuur !evert 
geen groot financieel probleem op: 
1. onderzoek in het kader van de vijf-jaarlijkse evaluatie van de wet (2009) 
heeft geen grote kosten bij mbo en ho aangetoond, terwijI dit eerst wel de 
verwachting was; 
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2. de eerste resultaten van het SEOR- onderzoek wijzen op een nu al grote 
toegankelijkheid bij cultuur- en mediainstellingen. 
+ Vanwege de verplichting van geleideliikheid  zal een klacht niet vlug leiden 
tot concrete uitspraken met financiele- of beleidsconsequenties. 
+ Het Verdrag en het Protocol zijn wereldwijd (76 landen) en Europees (19 
EU-lidstaten) massaal geratificeerd. Verder hebben nog eens 15 landen 
ondertekend, waaronder 4 EU lidstaten. 
+ Ook de EU heeft het Verdrag geratificeerd (voorzover het haar 
competentie betreft). Het Europees Hof voor de Mensenrechten weegt nu al 
het Verdrag mee in haar oordelen. 

Datum 
18 februari 2013 
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III. HET ESC-VERDRAG EN BIJBEHOREND FACULTATIEF PROTOCOL 

• Lange voorgeschiedenis, Het verdrag is door door Nederland 
geratificeerd in 1978; 

• Het bijbehorend Facultatief protocol is uiteindelijk ondertekend op basis 
van een politiek compromis, gesloten in de Ministerraad van juni 2009 
(kabinet Balkenende IV). Dit compromis hield in dat er in de 
ratificatieprocedure garanties moeten worden gegeven dat het 
Facultatief Protocol en het ESC-verdrag geen rechtstreekse werking 
toekomt. Hieraan is gehoor gegeven door in de MvT een daartoe 
strekkende passage op to nemen. 

• Pro's en contra's van ratificatie. 
+ Feit dat ondertekend is betekent een voornemen tot ratificatie. 
+ Past bij Nederlandse traditie wat betreft de bevordering van de 
internationale rechtsorde (practicewhatyoupreach). 
+ Er wordt tegemoetgekomen aan internationale en nationale lobby. 
+ Aantal klachten bij al geratificeerde verdragen is gering. 
- Strijdigheid met beleid.  Met name is daarbij artikel 13 van het Verdrag in 
het geding waarin gesteld wordt dat basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs/hoger onderwijs op termijn gratis moeten worden. Aan het eerste 
voldoet Nederland, aan het tweede niet. Het beleid gaat (in het kader van de 
crisisbestrijding) eerder de andere kant op: schoolboeken zijn straks niet 
meer gratis voor VO-leerlingen en er zal een sociaal leenstelsel voor 
studenten worden ingevoerd. 
- Noodzaak. Slechts 10 landen in de wereld (voor Europa alleen Pot=rtugal 
en Spanje) hebben het Protocol tot nu toe geratificeerd. 

Datum 
18 februari 2013 
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IV. HET KINDERRECHTENVERDRAG EN BIJBEHOREND FACULTATIEF 
PROTOCOL. Datum 

18 februari 2013 

• Het Verdrag is door Nederland geratificeerd in 1995. 
• Bij dit verdrag horen drie Facultatieve Protocollen, waarvan er twee 

geratificeerd zijn, met als onderwerpen: 
1. het tegengaan betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten, en; 
2. het tegengaan van kinderprostitutie en kinderpornografie. 
• Onlangs (2011) heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 

een derde protocol aangenomen betreffende alle andere onderwerpen. 
• Pro,s en contra,s ratificatie 
+ Past bij Nederlandse traditie wat betreft de bevordering van de 
internationale rechtsorde (practicewhatyoupreach). 
+ Tegemoetkomen aan internationale en nationale lobby. Onder andere 
platform Mensenrechteneducatie en CvRM 
+ Aantal klachten bij al geratificeerde verdragen is gering. 
- Bij ratificatie van dit protocol zou vanuit het kinderrechtenverdrag (artikel 
29) het verplicht opnemen in het curriculum van Mensenrechteneducatie 
(MRE) uiteindelijk afgedwongen kunnen worden. 

Tot nu toe NL-inzet. Stand van zaken n.a.v Onderwijsraadsadvies PM. In 
to vullen door vo/po. 

- Ten minste zou in de MvT eenzelfde passage over onderwijs opgenomen 
moeten worden als bij het FP-ESC (geen rechtstreekse werking). 
tot nog toe hebben nog maar 11 landen het derde protocol ondertekend en 2 
geratificeerd. 
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Kort verslag „Startbijeenkomst implementatie VN-verdrag handicap", dd. 23 januari 2014. 

Doel van de bijeenkomst was vooral te spreken over het proces van implementatie, naast een 
inventarisatie wat in het--(o--a. aaft--de-T-Kbeloofde-) plan van aanpak zou moeten staan. 

Het verdrag vereist een steeds verdergaande verwezenlijking van de erin opgenomen 
verplichtingen, maar geeft daarvoor goon termijnen. Wel moot 2 jaar na de ratificatie en daarna 
iedere 4 jaar verslag gedaan worden van de vooruitgang. 
Beide ratificatie-wetten (een goedkeuringswet en een uitvoeringswet) liggen momenteel bij de 
Raad van State voor advies. 

In 4 workshops (telkens gevuld met vertegenwoordigers van de departementen en lokale 
overheden, vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijke middenveld, werkgevers, 
belangenorganisaties en gehandicapten zelf) is hierover gesproken met de volgende opbrengst. 

* iedereen in Nederland is betrokken bij en verantwoordelijk voor integratie en participatie van 
gehandicapten in de samenieving. Burgers, overheden, beleidmakers, organisaties etc. Het gaat 
voor een groat deel om een mentaliteitsverandering. 
* Bevordering van integratie en participatie moot vooral gestalte krijgen op regionaal/lokaal niveau. 
De rijksoverheid moot faciliteren en mogelijk maken qua regelgeving. Verder moot VWS haar rol 
opnemen en fungeren als het in het verdrag voorgeschreven „focal point". 
* Bewustwording en bewustmaking worden hiertoe als het allerbelangrijkste gezien. Burgers, 
bedrijven etc. moeten tussen de oren hebben dat ook gehandicapten een plaats hebben binnen de 
samenteving. Veel van de aanpassingen die gehandicapten nodig hebben hoeven niet veel te 
kosten en zijn met een beetje goede wil vaak makkelijk te realiseren. Daar staat tegenover dat ook 
gehandicapten zich ervan bewust moeten zijn dat zij zelf goed moeten aangeven wat zij nodig 
hebben 
* Gehandicapten zelf moeten worden betrokken bij de implementatie, niet alleen hun 
belangenvertegenwoordigers. 
* Er moot rekening gehouden met de totale varieteit aan gehandicapten. Lichamelijk gehandicapt 
en makkelijk zichtbaar en de minder makkelijk zichtbaren (bijvoorbeeld de psychisch 
gehandicapten). Zoveel vormen van handicap/chronisch zieken, zoveel behoeften. Dus hulp en 
ondersteuning op maat. 
* Monitoring en evalueren is belangrijk. Er is te weinig onderzoek naar de positie van 
gehandicapten op de verschillende levensterreinen. 
* Er moet meer samengewerkt worden tussen onderwijs-arbeid-(sociale) zorg/hulpverlening etc. 
Niet alleen op landelijk niveau, maar vooral ook op regionaal en lokaal. 
* Toon Ieiderschap zowel op landelijk als op lokaal niveau. Zet nu door. 
* Aanpassingen, die getroffen moeten worden om gehandicapten te laten participeren hoeven vaak 
niet veel to kosten. In veel gevallen !evert het ook lets op: by. minder uitkeringen. 
* specifiek wat betreft onderwijs werd aandacht gevraagd voor het creeren van mogelijkheden om 
een gedifferentieerd diploma te kunnen behalen. Veel gehandicapten kunnen vanwege hun 
handicap niet voldoen aan deelcompetenties, waardoor het voor hen onmogelijk is een bepaald 
diploma te behalen. 
* Tot slot word vaak aandacht gevraagd voor het functioneren van het huidige Bouwbesluit. Vooraf 
wordt niet meer gecontroleerd of bouwplannen voldoen aan de vereisten. Vroeger deden de 
gemeenten dat. 

Vervolg. Er komt een uitgebreid verslag. VWS komt met een eerste invulling van een plan van 
aanpak. 



Departementaal 	 Nummer MR 

vertrouwelijk 

Paraaf SG/DG 

Advies voor Ministerraad/Onderraad 

Aan de Minister / Staatssecretaris 

Advies van   : D.PO: 	 tel.nr:  
IB: 	 : tel.nr:  

Medeparaaf 	DE: 	 : tel.nr: 

Onderwerp 	Plan van Aanpak voor implementatie van het VN verdrag Handicap 

Datum advies: 	4 juni 2015 

Advies 
U kunt akkoord gaan met de Kamerbrief en het PvA. 

Spreekschets 
Geen inbreng. 

Onderbouwing 
Het betreft een plan van aanpak (PvA) voor de implementatie van het 
VN verdrag Handicap. Dit verdrag streeft naar een inclusieve 
samenleving, waarin ook mensen met een beperking volwaardig 
kunnen deelnemen. PvA is opgesteld op verzoek van de VWS-
commissie en de ratificatie van dit verdrag is opgenomen in het 
regeerakkoord van kabinet-Rutte II. 

Het PvA bestrijkt twee jaar en bevat een visie op de implementatie en 
een procesaanpak. Uitgangspunt is dat de implementatie een 
geleidelijk proces van cultuurverandering is dat zijn beslag moet 
krijgen in de samenleving en zo dicht mogelijk bij de burger zelf 
wordt georganiseerd. Voorgesteld wordt het proces in beweging te 
zetten en te houden door: 
a. Twee keer per jaar overleg op bestuurlijk niveau om de 
implementatie richting te geven en de voortgang te monitoren. 
b. Inrichting van een bureau Platform Inclusie dat zich gaat richten op 
(stimuleren van) concrete afspraken in de samenleving. 



Vervolg advies m.b.t. 
Ministerraad/Onderraad 	Nummer MR 

Blad 	2 

Departementaal vertrouwelijk 

Het PVA heeft de status 'voorlopig' omdat de Kamer de ratificatie van 
het VN-verdrag nog moet behandelen. 

In het regeerakkoord is opgenomen dat NL het verdrag ratificeert als 
de hieruit volgende verplichtingen geleidelijk worden ingevoerd. Die 
geleidelijke invoering maakt onderdeel uit van PvA en is ook genoemd 
in de oplegbrief. 

De aanpak in het PvA om veldpartijen to betrekken bij de 
implementatie heeft veel draagvlak bij gehandicaptenorganisaties. 

Aandachtspunt is wellicht dat het PvA verdere uitwerking en 
concretisering behoeft. Zo liggen er nog uitwerkingsvragen rondom 
de kosten van de implementatie, concrete activiteiten, verbinding met 
bestaande trajecten en het aandeel van verschillende partijen en 
departementen bij het traject. 

Politieke context (regeerakkoord, parlement, 
maatschappelijke organisaties, andere departementen) 
Het traject is ambtelijk interdepartementaal afgestemd en bestuurlijk 
geaccordeerd op 13 februari jI. in overleg van VWS met de Alliantie 
implementatie VN Verdrag Handicap (waarin Ieder(in), LPGGz, LFB, 
Per Saldo en de Coalitie voor Inclusie zijn verenigd), de VNG en VNO 
NCW/MKB NL. Er is breed draagvlak van het veld voor het PvA. 

Over stukken is eerder overleg gevoerd met de VVD-fractie en naar 
aanleiding daarvan zijn er enkele aanpassingen gedaan, zo is expliciet 
toegevoegd dat VWS financiert (Platform Inclusie, monitoring door 
CRM en activiteiten in kader bewustwording) en is de rol van de 
overheid verder aangescherpt. 
De VVD fractie is akkoord met agendering in de MR. 

Financiele gevolgen 
Nee. 



10. Onderwerp: Passend Onderwijs 

Contactpersoon: 
Mobiel nummer: 0 

Achtervang: 
Mobiel nummer: 06 

Wat houdt passend onderwijs in? 
• Zorgplicht: scholen moeten elke Ieerling met een extra ondersteuningsbehoefte binnen 6 

weken een passende plek bieden: bij voorkeur op de school van aanmelding, anders op een 
andere school. Uitgangspunt: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. 

• Samenwerkingsverbanden: regulier en speciaal onderwijs werken samen om in een regio 
voldoende onderwijsvoorzieningen te bieden, zodat alle kinderen een plek kunnen krijgen. 
Deze samenwerkingsverbanden krijgen de middelen voor extra ondersteuning en bepalen 
welke leerlingen toelaatbaar zijn tot speciale scholen in de regio. 

• Maatwerk: de landelijke criteria worden losgelaten en een regio kan op basis van behoefte 
van leerlingen maatwerk en voorzieningen bieden. 

• Herverdeling budget: het geld wordt gelijk verdeeld over het land (verevening, geen 
bezuiniging). Dat gebeurt geleidelijk in vijf jaar. 

• Transitie en transformatie: passend onderwijs vraagt een omslag in doen en denken. Dat 
kost tijd. Maar ook nu al moeten zoveel mogelijk kinderen zo snel mogelijk een passend 
onderwijsaanbod krijgen. 

Ervaringen na het eerste schooljaar? 
• De start van passend onderwijs is goed verlopen en scholen en samenwerkingsverbanden 

zijn serieus aan de slag gegaan. 
• Er is veel aandacht voor het voorkomen en terugplaatsen van thuiszitters. Op veel plekken 

wordt gewerkt aan het dekkend krijgen van het aanbod in de regio. 
• Er zijn al veel regio's en scholen: die het gesprek voeren in de scholen en met de ouders. 
• Het tijdpad van de verevening geeft ruimte om de omslag te maken: de leerlingstromen 

zijn (nog) niet veranderd: in het eerste jaar passend onderwijs zaten er niet meer 
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs dan in 
voorgaande jaren. 

Maar we zijn er nog niet... 
• Niet alle scholen houden zich aan de zorgplicht. Hierdoor zijn er nog steeds ouders die van 

het kastje naar de muur worden gestuurd. 
• Ook bij heel complexe problematiek moet er, waar nodig samen met de zorg, een plek 

worden aangeboden. Dit gaat nog niet altijd goed en soms wordt er daarbij nog teveel 
uitgegaan van wat een leerling niet kan, in plaats van de talenten die hij of zij wel heeft. 

• Er kan en moet meer gebruik worden gemaakt van de nieuwe mogelijkheden voor 
maatwerk. 

• Een aantal leraren vindt dat zij onvoldoende toegerust zijn om alle leerlingen de 
begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Er komt veel op leraren af, passend onderwijs is 
daar een ding van. Het kabinet wil leraren hierbij ondersteunen en handvatten bieden 
zodat zij beter om kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen in de klas. Daarbij 
moeten we niet vergeten dat veel leraren het al goed doen, zoals uit onderzoek 
(Kohnstam) blijkt. Zij willen het alleen graag nog beter doen en daar hebben we 
waardering voor. 

Acties 
• Extra hulp: als het niet lukt om een passende plek te realiseren, staan er verschillende 

wegen open: het samenwerkingsverband, onderwijsconsulenten (door OCW gesubsidieerd), 
de inspectie en de geschillencommissie. Oproep aan ouders om hier vooral ook gebruik van 
te maken. 
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• Doorzettingsmacht: dit kan een effectief instrument zijn om impasses te doorbreken. Zo'n 
60% van de regio's werkt hier ook al mee. Samen met de sectororganisaties en VNG 
stimuleer ik deze invulling. 

• Schoolbesturen krijgen ruimte om leraren beter in staat te stellen om te gaan met 
verschillen in de klas. Dit gaat niet alleen via scholingsbudget, maar bijvoorbeeld ook in de 
vorm van extra klassenassistenten. 

• De signalen van afgelopen weken (onderzoeken DUO Onderwijsonderzoek en AVS, 
rapportage van de Kinderombudsman) laten zien dat er een extra impuls nodig is. Ik ben 
op dit moment bezig deze impuls vorm te geven en zal de TK daarover eind deze maand 
informeren (zie hieronder). 

Brieven aan de Kamer 
• Eind september ontvangt de Kamer een brief over de huidige ontwikkelingen in passend 

onderwijs 
• Daarnaast worden aan de Kamer voorstellen toegezonden om maatwerk in het onderwijs 

verder mogelijk te maken. 
• Eind 2015 wordt de volgende voortgangsrapportage naar de Kamer toegezonden. 

Budget en leerlingaantallen 
• € 1,3 miljard voor zware ondersteuning 
• € 970 miljoen voor lichte ondersteuning 
• De leerlingenaantallen in het speciaal onderwijs laten een lichte daling zien en in het 

voortgezet speciaal onderwijs een lichte stijging. Deze trend was al zichtbaar voor de 
invoering van passend onderwijs. De nieuwste cijfers volgen begin 2016, als DUO de telling 
van 1 oktober a.s. heeft verwerkt. 
1-10-2012 
	

1-10-2013 	 1-10-2014 

Aantat 
	

Percentage van Aantal 
	

Percentage van Aantal 
	

Percentage 
leerlingen 	totaal 	leerlingen 	totaal 	leerlingen 	van totaal 

Sbo 	39.929 
	

2,60% 	38.135 
	

2,52% 
	

36.847 	2,47% 

So 	33.345 	2,17% 	31.822 	2,10% 	31.104 	2,08% 

Lwoo 	103.494 	10,71% 	104.342 	10,67% 	103.785 	10,48% 

Pro 	27.444 	2,84% 	28.520 	2,92% 	29.319 	2,96% 

Vso 	37.077 	3,84% 	39.411 	4,03% 	39.891 	4,03% 



CRPD: Van verdrag naar inclusie 
Themadiner Toegankelijkheid 

Utrecht, 9 juni 2016 

Op 9 juni juni vond in het kader van de inclusiedialoog, een themadiner over 

toegankelijkheid plaats bij het College voor de Rechten van de Mens. De algemene 

teneur werd door een van de deelnemers treffend verwoord: "De grootste beperking zit 

in de hoofden van ons allemaal, namelijk dat we anderen zien als anderen." In de 

discussie kwam een aantal kernpunten naar voren: 

1. Het begint bij bewustzijn, bij zowel niet- als wel mensen met een beperking, 

zowel over zichzelf als over elkaar. 

a. Bij mensen met een beperking zelf. Vanaf hun geboorte leven veel mensen met 

een beperking gescheiden van mensen zonder beperking. Veel mensen met een 

beperking zien zichzelf daarom soms niet als volwaardig burger, met alle 

problemen die daaruit volgen. Ze leren dat ze moeten accepteren "dat het niet 

kan." Die houding moet veranderd worden. Zoals een van de deelnemers zei: "Met 

het VN-verdrag is de theorie op orde, maar nu komt de praktijk aan de beurt. Het 

balletje ligt nu bij de mensen met een beperking om te laten zien hoe het dan 

wel moet. Sta op!" Dat houdt ook in dat mensen met een beperking het vaker 

moeten melden als hun mensenrechten geschonden worden. 

b. Bij mensen met een beperking over mensen zonder beperking . Het is belangrijk 

dat mensen met een beperking weten dat niet iedereen even ver is in de 

verandering in denken of paradigmaverschuiving, en waar het VN-verdrag een 

weerslag van is. Neem bijvoorbeeld ondernemers: die zijn niet allemaal onwillig 

om te veranderen, maar zitten nog in een zeer gevestigde mindset . Het is 

daarom goed om te blijven nuanceren. 

c. Bij mensen zonder beperking over mensen met een beperking. Mensen zonder 

beperking kunnen zich niet goed genoeg inleven in mensen met een beperking. 

Dat houdt een vorm van uitsluiting in stand: onbekend maakt onbemind. 

Daarnaast levert het soms zelfs concreet moeilijkheden op: zelfs als een architect 

rekening houdt met rolstoelgebruikers door een brede deur te plaatsen, kan de 

aannemer dit goede voornemen teniet doen door (onbewust) een te zware deur 

te plaatsen. Mensen met een beperking moeten het als hun plicht zien om actief 

kenbaar te maken aan mensen zonder beperking hoe zij de wereld ervaren. Zoals 

een van de aanwezigen zei: "Vraag me niet wat ik heb, maar wie ik ben". 

d. Bij mensen zonder beperking over zichzelf. Wij Nederlanders denken snel dat het 

in ons land wel goed zit met de mensenrechten. "Schending van mensenrechten, 
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dat is toch lets voor ontwikkelingslanden?" Daaruit blijkt dat de gemiddelde, niet-

gehandicapte Nederlander zich niet bewust is van zijn eigen misvatting: hij moet 

weten wat mensenrechten precies zijn, en hoe makkelijk men er ook in Nederland 

overheen kijkt. 

2. Inclusie moet vanzelfsprekend worden. Aileen zo komen we van VN-verdrag 

naar VN-gedrag. In landen om ons heen is inclusie juist 'vanzelfsprekend'. Neem 

een stad als Barcelona, waar gehandicapte kinderen regulier onderwijs volgen. 

Daar is geen scheiding tussen 'gehandicapt' en 'niet-gehandicapt', en dat leidt tot 

de 'vanzelfsprekendheid' dat men rekening houdt met elkaar. Design for all, niet 

design voor de gemiddelde niet-gehandicapte. In de woorden van een van de 

deelnemers: "Ik kom al jaren in Barcelona, en ben nog maar een keer een stoep 

tegengekomen waar ik niet op kwam omdat er geen oprit was." Als we het 

klaarspelen dat inclusiviteit al vanaf het begin van ons leven vanzelfsprekend is, 

zal dat automatisch bijdragen aan de oplossing van veel andere problemen. 

3. Het VN-verdrag moet grote aandacht krijgen, zodat het "een markeerpunt van 

een leerproces" wordt. Op die manier kan het verdrag de kernpunten 

bewustwording en nieuwe vanzelfsprekendheden een grote impuls geven. 

Toegankelijkheid staat op allerlei niveaus op de agenda, maar niet altijd op de 

goede manier. Vaak schaart men het onder 'zorg' of 'gezondheid', maar het hoort 

eerder thuis onder 'sociale zaken' of 'economie'. Door het VN-verdrag kan 

'toegankelijkheid' als thema neergezet worden dat dat beperkte zorgkader 

ontstijgt. Verschillende deelnemers pleitten er bijvoorbeeld voor dat 

toegankelijkheid binnen de gemeente bij uitstek een onderwerp is waar de 

burgemeester zich mee bezig zou moeten houden. In andere woorden: het VN-

verdrag moet het startschot zijn voor bewustwording bij iedereen. 

4. Toegankelijkheid is broodnodig, maar geen doel op zich. Misschien wel het 

grootste nadeel van een handicap hebben, is dat je niets spontaan kunt doen. Dat 

je altijd vooruit moet plannen. De oorzaak daarvan ligt bij (een gebrek aan) 

toegankelijkheid en mobiliteit. Toegankelijkheid is daarmee belangrijk, maar niet 

een doel op zich: uiteindelijk is het een voorwaarde voor keuzevrijheid en 

inclusiviteit. Het is daarom belangrijk om ons niet alleen te concentreren op 

toegankelijkheid, maar te alien tijde keuzevrijheid en inclusiviteit als hoogste 

doelen in het achterhoofd te houden. 



5. Er moet duidelijkheid komen over wat mensenrechten zijn, wanneer ze 

geschonden worden, en hoe je een proces aan kunt spannen. Het College gaf 

aan dat het aantal verzoeken dat hij in het afgelopen jaar had ontvangen over 

discriminatie was gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, terwijI men het 

tegendeel verwachtte. Dit kan erop wijzen dat het begrip 'mensenrechten' in de 

officiele naam van het College te abstract is, er een te hoge drempel is om een 

misstand te melden, en dat er wellicht meer uitleg nodig is om ervoor te zorgen 

dat er meer meldingen en verzoeken worden ingediend. Niet, in de woorden van 

een deelnemer, omdat het gaat over goed of fout, maar als eye opener voor 

zowel de persoon met een beperking als mensen zonder beperking. Het moet 

daarom makkelijker worden om een procedure aan te spannen, en er mag met 

meer aandacht over gecommuniceerd worden als dat wat oplevert. Verschillende 

organisaties spelen met het idee om proefprocessen bij het College en de rechter 

te beginnen om dit idee verder uit te werken. Belangrijk hierin is dat er 

precedenten worden geschapen, waardoor melding van klachten makkelijker en 

relevanter wordt. 

6. Samen komen we verder. "Waarom het wiel elke keer opnieuw uitvinden?" zei 

een deelnemer treffend. Op weg naar een inclusieve samenleving is er behoefte 

aan wat een van de deelnemers een 'gemeenschappelijke taal' noemde, een 

gedeeld begrip van alle relevante begrippen, belangen en overwegingen. Op die 

manier kunnen de krachten van alle initiatieven en goede bedoelingen die er nu 

al zijn gebundeld worden en aan impact winnen. Het is daarbij essentieel dat 

mensen met een beperking als ervaringsdeskundigen betrokken zijn (of: zichzelf 

betrekken) bij het proces. In de woorden van een van de deelnemers: "participatie 

door infiltratie": als we echt iets willen veranderen, moeten mensen met een 

beperking onderdeel uitmaken van de oplossing. 'Samen komen we verder' geldt 

ook voor alle betrokkenen binnen de discussie: veel partijen gaven aan dat ze 

tijdens deze bijeenkomst hoopten hun netwerk uit te breiden en coalities te 

kunnen sluiten. Er werd gesuggereerd om de deelnemers aan dit themadiner bij 

elkaar te houden. Hierin schuilt wellicht een mooie rol voor het College voor de 

Rechten van de Mens. 



De discussie leverde een aantal actiepunten op: voor VWS, voor het College en voor de 

aanwezige partijen zelf. Sommige — maar niet alle — aanbevelingen zijn hierboven al aan 

de orde gekomen. 

Voor VWS 

➢ Steek energie in de bewustwording van de rechten van mensen met een 

beperking. Richt dit zowel op verschillende groepen mensen met een beperking, 

als mensen zonder beperking, professionals in de openbare ruimte, 

projectontwikkelaars, opdrachtgevers in publieke organisaties 

➢ Zorg dat implementatie van het VN-verdrag hoog op de agenda komt van 

gemeenten, provincies en rijk, zowel in de top als bij beleidsmakers 

Voor het College 

➢ Niet alleen monitoren hoe het verdrag wordt nageleefd, maar het ook actief 

stimuleren 

➢ Actief communiceren over het verschijnen van het verdrag: agendeer het bij de 

spelers die ertoe doen 

➢ Meer bekendheid geven aan de mogelijkheid een verzoek om een oordeel in te 

dienen 

➢ Onderzoeken hoe de 'gemeenschappelijke taal' vorm kan krijgen 

• De aanwezigen met elkaar in contact houden, bijvoorbeeld door na een jaar na 

de ratificatie van het VN-verdrag (14 juli 2016) een bijeenkomst te organiseren 

Voor alle aanwezigen 

➢ Actief het belang van het verdrag uitdragen 

➢ Het concept van 'proefprocessen' verder uitwerken (de relevante partijen) 

➢ Bewustwording (zie kernpunt 1) in gang zetten, zoveel en zo vaak mogelijk 
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Doel 

In deze nota vindt u een voorstel voor reactie op de uitnodiging van het College 
voor de Rechten van de Mens (CvRM) om deel te nemen aan een themadiner en 
op een verzoek vanuit VWS om een kennismakingsgesprek met de nieuwe 
kwartiermaker implementatie VN-verdrag inzake personen met een beperking. 

Toelichting 

Dit jaar heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap geratificeerd. Op 15 juni jl. zijn de Goedkeurings- en Uitvoeringswet in 
werking getreden. In het kader van de implementatie van dit verdrag heeft OCW 
twee verzoeken ontvangen. 

1. Het CvRM wil graag bijdragen aan een succesvolle implementatie van dit 
verdrag en organiseert daarom vier themadiners, waarvan een over 
onderwijs gaat. Voor dit diner zijn onder andere uitgenodigd: de 
onderwijsraden, de Kinderombudsman, Handicap+Studie, de directeur 
van belangenverenigingen Balans/NVA, Ieder(in) en Inlschool en OCW. 

2. Als onderdeel van het ratificatietraject heeft VWS met 
belangenorganisaties een plan van aanpak opgesteld om de 
implementatie van het verdrag te bevorderen. VWS heeft hiervoor deze 
week een kwartiermaker aangesteld, dhr. Co Engberts (sinds 2009 
werkzaam bij ABD interim), die een 'bureau implementatie' in zal richten. 
Hij wil graag een kennismakingsgesprek met u. 

Uit navraag bij het CvRM blijkt dat de meeste organisaties niet de directeur, maar 
op niveau van beleidsmedewerker een deelnemer naar het diner afvaardigen. 

Voorstel 
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- Op niveau beleidsmedewerker laten deelnemen aan het diner van 30 juni. 
- Een kennismakingsgesprek met 	 . Hij start deze week 

met de werkzaamheden om de komende maanden tot het toegezegde 
bureau voor de implementatie (platform inclusie) to komen. Na een 
externe gespreksronde wil hij daarna op MT-niveau een rondje langs de 
departementen maken. 

Datum 
27 juni 2016 

Gevraagd besluit 

- Indien u akkoord gaat met bovengenoemde voorstellen, zal vanuit VWS 
een kennismakingsgesprek met u en de kwartiermaker worden gepland. 
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Van verdrag naar i 

COILEGE. VOOR 
DE RECHTEN 
VAN DE MEWS 

Uitnodiging 

Themadiner Onderwijs 

Geachte collega van OCW, 

Binnenkort treedt in Nederland eindelijk het VN-Verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap in werking. Wij zijn 

verheugd met deze mijlpaal! Nu is het zaak snel de volgende 

stap te zetten: de implementatie van het verdrag in Nederland. 

Hier zijn natuurlijk vele spelers bij betrokken, waaronder u. 

Mensenrechten zijn van en voor iedereen. Alle reden om dit 

thema gezamenlijk hoog op de agenda te zetten. 

Werken aan een inclusieve 
samenleving 

Als nationale toezichthouder heeft het College voor de Rechten 

van de Mens de taak om naleving van het verdrag te 

bevorderen. In dat licht is het onze rol om ervoor te zorgen dat 

het niet bij woorden op papier blijft. Wij willen samen met een 

brede waaier aan mensen en organisaties in gesprek gaan over 

hoe we als Nederland gaan zorgen dat mensen met een 

beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. 

Inclusie is het doel. 
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Themadiners: Van verdrag naar 
inclusie 

Het College organiseert de komende periode de dinerreeks 

'Van verdrag naar inclusie'. Deze reeks bestaat uit een viertal 

diners rondom de thema's 'toegankelijkheid', 'arbeid', 

'onderwijs' en 'zelfstandig wonen' met een select aantal 

genodigden: belangenbehartigers van mensen met een 

beperking, beslissers en opiniemakers uit het bedrijfsleven, de 

overheid, politiek, wetenschap en maatschappelijke 

organisaties. Het doel is om met de belangrijkste spelers in 

Nederland op deze thema's een gezamenlijke agenda en 

actieplan te bepalen waarmee we een inclusieve maatschappij 

realiseren. Deze agenda willen wij na de zomer aanbieden aan 

staatssecretaris Van Rijn als input voor het implementatieplan 

dat het ministerie van VWS gaat opstellen. 

Vanzelfsprekend bent u een van de sleuteispelers op het 

gebied van onderwijs. Graag nodigen wij u dan ook uit om deel 

te nemen aan dit themadiner. 

Van verdrag naar inclusie 

Themadiner Onderwijs 

Donderdag 30 juni 2016 van 17:30 - 21:00 uur 

Vanaf 17:00 uur inloop en ontvangst 

Locatie: 

Het College voor de Rechten van de Mens 

Kleinesingel 1-3, Utrecht 

www.mensenrechten.n1  

Graag horen wij voor 7 juni 2016 of u deelneemt via 

Datum 

Pagina 4 van 5 



er van ons ontvangen? 
en. 

Wilt u geen nieuwsbrief m 
Klik hier om u uit te schrij 

www.mensenrechten.n1 Contact 

Datum 

bijeenkomst@mensenrechten.nl  onder vermelding van 

Taanmelding Themadiner Toegankelijkheid'. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met 

Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen op het College 

voor de Rechten van de Mens. 

Met vriendelijke groet, 

Adriana van Dooijeweert 

Voorzitter 

Dick Houtzager 

Collegelid 

Deelnemen  r-L-1 

-;an de Mens 
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CRPD: Van verdrag naar inclusie 
Themadiner Onderwijs 

Utrecht, donderdag 30 juni 2016 

Op donderdag 30 juni 2016 vond in het kader van de inclusiedialoog, een themadiner 

over onderwijs plaats bij het College voor de Rechten van de Mens. Het doel was vast te 

stellen hoe het nieuwe VN-verdrag kan worden geImplementeerd. De uitkomst van de 

dialoog werd treffend verwoord door een van de deelnemers: "We moeten obstakels 

wegnemen, en best practices naar voren halen." In de discussie kwam een aantal 

kernpunten naar voren: 

1. Er is behoefte aan een scherper onderscheid tussen verschillende begrippen 

die een rol spelen bij dit onderwerp. Inclusie, passend onderwijs en maatwerk 

sluiten niet zonder meer naadloos op elkaar aan. Een van de deelnemers stelt: 

"Passend onderwijs is gebaseerd op maatwerk, terwijI het verdrag spreekt over 

'inclusie'. Dat schuurt, want 'passend' zegt helemaal niets over hoe leerlingen naar 

school gaan. Door maatwerk te stimuleren, werk je inclusie feitelijk tegen." 

Daarnaast worden diverse praktische bezwaren genoemd. Zo kan te veel 

maatwerk problemen opleveren op de lange termijn: het stelt een leerling 

weliswaar in staat om een diploma te halen, maar bereidt hem niet 

noodzakelijkerwijs voor op 'de echte wereld', waar niet overal maatwerk geboden 

kan worden. In het verlengde hiervan merkt een van de deelnemers op dat 

maatwerk ook kan leiden tot een gevoel van betutteling of een bevestiging van 

afhankelijkheid: "We gaan er steeds maar vanuit dat we van alles moeten regelen 

voor mensen met een beperking. We moeten ze juist nog serieuzer nemen dan 

dat we nu al doen." Tegelijkertijd is er een brede erkenning voor de problematiek. 

In Nederland gaan circa 15.000 jongeren niet naar school, omdat zij worden 

uitgesloten. 

2. Inclusie is eerder een ideaal dan een specifiek eindpunt. Het is daarom 

belangrijk om andere, concretere doelen te formuleren. In het onderwijs wordt 

inclusiviteit gelijkgesteld met dat iedereen 'in normaal onderwijs' opgeleid wordt. 

Dat is een problematische term, niet in de laatste plaats omdat het onderwijs in 

Nederland van zichzelf al zeer gesegregeerd is. Dat betekent echter niet dat we 

niets met het begrip kunnen. Een deelnemer stelt: "Inclusiviteit heeft een 

ondergrens: het recht op toegang tot onderwijs." Op basis daarvan kunnen heel 

concrete doelen worden gesteld. Bijvoorbeeld: zorgen dat de 15.000 thuiszitters 

onderwijs krijgen. Of: zorgen dat er een 'scheidsrechter' komt voor het mbo, waar 
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studenten terecht kunnen als ze geen toegang krijgen tot het onderwijs. Als het 

over inclusiviteit gaat, merkt een van de deelnemers op, moeten we de 'of'- en de 

'hoe'-vraag van elkaar scheiden. Of inclusief onderwijs er moet komen of niet, is 

duidelijk: dat moet. Dat moeten we eerst vaststellen met zijn alien — het precieze 

'hoe' komt dan vanzelf wel. Het antwoord op die vraag heeft tijd nodig, en die tijd 

moet het dan ook krijgen. Volgens deze deelnemer moeten we daarom ook niet 

te snel concluderen dat passend onderwijs niet werkt. Over een aantal jaren weten 

we dat beter — niet alleen op basis van cijfers en diploma's, maar ook in termen 

van arbeid en — heel belangrijk — tolerantie. Met het oog op de toekomst wordt 

het concept van universal design for learning door velen gezien als een belangrijk 

ontwikkelpad. 

3. Onderwijsinstellingen selecteren aan de poort op basis van externe prikkels. 

Daardoor is er geen ruimte voor lef, om 'het eenvoudigweg te proberen'. In 

het hoger onderwijs wordt subsidie achteraf toegekend, nadat studenten hun 

diploma gehaald hebben. Daarom hebben onderwijsinstellingen — zoals een van 

de deelnemers het omschreef — last van koudwatervrees om leerlingen aan te 

nemen als ze denken dat die het moeilijk gaan krijgen. In het mbo is dat nog 

ingewikkelder, omdat mbo-instellingen ook worden afgerekend op doorstroom 

naar andere opleidingen en de arbeidsmarkt. De vraag is tot hoever de 

verantwoordelijkheid van een instelling mag gaan. Een van de deelnemers 

onderstreept de noodzaak om het mbo onder de loep te nemen als het gaat om 

inclusiviteit: "Inclusiviteit krijgt nog wel enige aandacht in het universitair 

onderwijs, maar in het mbo is het tegenovergestelde het geval." Het verdient, 

kortom, aanbeveling om de prikkels die invloed hebben op onderwijsinstellingen 

bloot te leggen en kritisch te onderzoeken, om te zien of ze wel meewerken aan 

de uitvoering van het verdrag. Belangrijk is dat er ruimte komt voor 'lef': een kans 

om het te proberen. Een van de deelnemers citeert in dit verband een hoogleraar: 

"We moeten gewoon beginnen met mensen met beperkingen aan te nemen. En 

dan zien we wel weer verder." 

4. Het perspectief van best interest voor het kind is te vaak afwezig, terwijI dit 

uitgangspunt misschien wel het belangrijkste is als het gaat om passend 

onderwijs. Het is pas sinds recent zo dat in vraagstukken over welke soort school 

of welk niveau het beste is voor een kind, om de mening van het kind gevraagd 

wordt. Een ontwikkeling die hierbij kan helpen is een integrale benadering van het 



kind, waarbij bijvoorbeeld onderwijs en jeugdhulp nauw samenwerken vanuit wat 

het beste is voor het kind in kwestie. Een van de deelnemers voegt daar een 

tweede suggestie aan toe: constante monitoring van leerlingen/studenten door 

een vaste begeleider, die niet opeens wegvalt als het schooljaar eindigt of de 

leerling naar een volgende school gaat — gebeurtenissen waarbij leerlingen met 

een beperking het traditioneel zwaar hebben. Een belangrijke voorwaarde voor dit 

uitgangspunt van best interest voor het kind wordt treffend verwoord door een 

deelnemer: "De opleiding en capaciteiten van docenten en begeleiders moeten 

meegroeien met de verandering die wordt ingezet door het verdrag". 

5. Leerlingen, ouders en zelfs scholen zijn zich niet volledig bewust van wat hun 

rechten en plichten zijn en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen met een 

beperking te faciliteren. De deelnemers aan de discussie hebben voorbeelden 

genoemd van zaken die moeilijkheden op kunnen leveren voor leerlingen met een 

beperking, bijvoorbeeld harde eisen over stages en het bindend studieadvies. 

Vaak is het — in tegenstelling tot wat men denkt — wel degelijk mogelijk om 

binnen de bestaande regelingen tot een oplossing te komen. Aan de andere kant, 

signaleert een van de deelnemers, nemen scholen niet altijd hun 

verantwoordelijkheid om maatwerk/steun te leveren, terwijI ze dat wel zouden 

moeten doen. Ook al bestaat de Geschillencommissie Passend Onderwijs, er is 

veel onduidelijkheid over het indienen van een klacht als een onderwijsinstelling in 

gebreke blijft: waar moet men heen met een klacht? Waar mag je precies over 

klagen? Wat is precies de onderliggende oorzaak van de klacht? Er moet, kortom, 

meer duidelijkheid komen over regels, rechten en plichten als het gaat om 

passend onderwijs. 

De discussie leverde een aantal concrete aanbevelingen op: voor VWS, voor het College 

en voor de aanwezige partijen. Tijdens de discussie komt naar voren dat gelijke 

behandeling cruciaal is om inclusiviteit te stimuleren: "Gelijke behandeling is de motor 

van de mensenrechten," wordt gesteld. Sommige — maar niet alle — aanbevelingen zijn 

hierboven al aan de orde gekomen. 

Voor VWS 

➢ Breng in kaart wat de overwegingen zijn van onderwijsinstellingen om leerlingen 

met een beperking te weigeren (zoals diplomafinanciering en het afrekenen op 



doorstroom naar andere opleidingen en de arbeidsmarkt) en neem hier 

maatregelen tegen. 

➢ Maak onderwijs aan en omgang met leerlingen met een beperking een vast 

onderdeel van de docentenopleiding. 

➢ Stimuleer dat er in het onderwijs meer mensen met een beperking worden 

aangenomen. Deze personen kunnen een voorbeeld zijn voor leerlingen met een 

beperking en aandacht voor mensen met een beperking vergroten. 

➢ Zorg dat de wens van het kind uitgangspunt is bij het te volgen onderwijs en de 

wijze waarop onderwijs wordt gevolgd. Als een leerling regulier onderwijs wil 

volgen, mag niet naar speciaal onderwijs worden doorverwezen. 

➢ Geef meer bekendheid aan mogelijkheden voor bemiddeling en klachten, zoals de 

Geschillencommissie Passend Onderwijs 

➢ Zorg ervoor dat thuiszittende leerlingen met een beperking zo snel mogelijk hun 

recht op onderwijs kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanwezigen 

➢ Er zijn vele succesverhalen te noemen van mensen met een beperking en hun 

onderwijs. Wees alert op deze verhalen, en deel deze verhalen zoveel mogelijk. 

➢ Samenwerking is broodnodig: alleen als er een integrate aanpak wordt ingezet, is 

verbetering mogelijk: denk niet vanuit 'de silo's', maar vanuit de vraag. 

Voor het College 

➢ Werp je op als 'scheidsrechter' voor geschillen over onderwijs in het mbo — een 

dergelijk orgaan is er nu niet voor het mbo, maar is broodnodig. 

➢ Agendeer het probleem van de 15.000 leerlingen die nu thuis zitten en niet de 

kans hebben hun recht op onderwijs te verzilveren. 

➢ Zorg dat jullie alles weten over regels, rechten en plichten in het onderwijs. Op die 

manier zijn jullie in de gelegenheid om effectief hulp te bieden. 

• Maak bij het monitoren van het naleven van het verdrag in het onderwijs gebruik 

van de grote hoeveelheid onderzoek die er al ligt. 

➢ Schenk bij het monitoren niet alleen aandacht aan cijfers, maar ook zeker aan best 

practices. Deze voorbeelden kunnen grote impact hebben. 

➢ Zet een campagne op met deze best practices, om iedereen ervan bewust te 

maken dat de maatschappij verandert en dat het verdrag daarop aansluit. 



➢ Probeer het imago van 'voor ouders, tegen scholen' dat jullie nu hebben tegen te 

gaan. 

➢ Organiseer over een jaar een vergelijkbare dialoog om te zien wat er in dat jaar 

bereikt is — en vraag er dan ook leerlingen/studenten bij om hun ervaringen ook 

mee te kunnen nemen. 

➢ Betrek mensen met een beperking nog meer in de uitvoer en de monitoring van 

het verdrag. 

Voor beleidsmakers/overheid in het algemeen 

➢ Hanteer niet het medisch perspectief, maar het maatschappelijk perspectief: 

"Aandacht vanuit de zorg, houdt de zorg in stand." 

➢ Ga na hoe de termen 'inclusie', 'maatwerk' en 'passend onderwijs' samenhangen, 

en onderzoek kritisch of de ideologieen erachter wel steunen op dezelfde 

uitgangspunten. Waak voor het hanteren van stempeltjes: mensen gaan zich te 

snel gedragen naar het label dat ze krijgen. 

➢ Leg de prikkels bloot waar onderwijsinstellingen mee te maken krijgen als het 

gaat om het toelaten van leerlingen/studenten met een beperking. Onderzoek of 

deze prikkels wel bijdragen aan het tot uitvoering brengen van het verdrag, en zo 

nee, op welke manier die prikkels dan aangepast kunnen worden. 

➢ Passend onderwijs eist veel van docenten, en dat komt de leerlingen niet ten 

goede. Anticipeer hierop: maak onderwijs aan leerlingen en omgang met 

kinderen met een beperking een vast onderdeel van de docentenopleiding. 

➢ Onderzoek of het mogelijk is om meer continuIteit aan te brengen in de 

begeleiding van leerlingen/studenten met een beperking. 

• Ga bij het maken van beleid niet uit van cijfers, maar van wat het beste is voor de 

leerling/student in kwestie. 

➢ Werk zoveel mogelijk samen tussen ministeries (OCW, SZW, VWS) om passend 

onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. 
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Doel 

Kees van der Burg, DG langdurige zorg (VWS), heeft betrokken departementen 
uitgenodigd voor een overleg op 5 december van 11:00 — 12:00 uur bij VWS, 
kamer A 05.14, om voorafgaand aan agendering in de MR te spreken over de 
herziene concept-AMvB toegankelijkheid. In deze nota vindt u de voorbereiding. 

Er zijn nog geen stukken van VWS ontvangen. Mocht dit voorafgaand aan het 
overleg nog gebeuren, dan wordt u hierover geinformeerd. Zo niet, dan zal DG LZ 
iedereen maandag mondeling bijpraten en ontvangt u daar de concept-AMvB. 

Advies 

Het betreft een politiek gevoelig dossier met veel aandacht vanuit het veld en de 
media. 

- Gezien de vele teleurgestelde reacties op de eerste versie in de 
internetconsultatie, de aandacht in de media en de wens van de Kamer, is 
er grote druk om te komen tot een versie van de AMvB die meer concrete 
handvatten biedt voor toegankelijkheid. 

- U kunt vragen om in de AMvB (in tegenstelling tot de vorige versie) in de 
bepalingen of de toelichtingen te verduidelijken wat er precies onder 
'algemene toegankelijkheid' wordt verstaan. 

- Indien VWS de concretisering zowel in de AMvB als in het 
implementatietraject wil uitwerken, dan kunt u vragen hier OCW goed bij 
te betrekken. 

Achtergrond 

Op 14 juli heeft Nederland het VN-verdrag voor de rechten van personen met een 
beperking geratificeerd. Dit verdrag geeft een nadere uitwerking van de rechten 
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voor personen met een handicap en omvat de verplichting passende maatregelen 
te nemen om te waarborgen dat op verzoek redelijke aanpassingen worden 
verricht. Voor het onderwijs golden deze voorschriften al op grond van de Wet 
gelijke behandeling (Wgbh/cz). 

Op verzoek van de Kamer heeft VWS een AMvB opgesteld waarin bepalingen zijn 
opgenomen om te komen tot een algemeen niveau van toegankelijkheid 
(aanbodgericht). Bij de internetconsultatie in november zijn er 592 (weinig 
positieve) reacties ingediend en bij de begrotingsbehandeling is bijgevoegde 
motie Volp aangenomen. Deze zijn aanleiding de AMvB te herzien. 

VWS heeft vorige week in drie ronden bestuurlijke gesprekken gevoerd met 
gevoerd met clientorganisaties, MEE en het CvRM, VNO NCW MKB NL en VNG. De 
geluiden uit de internetconsultatie kwamen terug in het overleg met 
gehandicaptenorganisaties. Werkgevers konden zich vinden in de invulling, maar 
begrepen ook dat er aanleiding is om de amvb opnieuw te bezien. Deadline in de 
motie is 15 december. 

Verwachte insteek VWS  
VWS zal de oplossing waarschijnlijk zoeken door een brug te slaan tussen de 
AMvB en het te ontwikkelen actieplan voor de implementatie van het verdrag. 
Daarmee landt de ambitie ten aanzien van de uitvoering van het verdrag in het 
actieplan voor de implementatie en niet in de AMvB, en zal de laatste in essentie 
ongewijzigd blijven, maar zal een haakje worden opgenomen door het opnemen 
van procedurele bepalingen. 

Het verdrag stelt dat moet worden gewerkt aan de progressieve verwezenlijking 
van toegankelijkheid. Daaraan geeft VWS op de volgende manieren invulling: 

1. Via artikel 2a van de wet: daarin is de norm van algemene 
toegankelijkheid vastgelegd die per 1 januari 2017 geldt, ongeacht of er 
wel of geen AMvB is. Dat betekent dat men verplicht is geleidelijk zorg te 
dragen voor algemene toegankelijkheid voor een brede groep op de 
terreinen waar de Wgbh/cz op ziet: arbeid, po, vo, mbo, ho, wonen, 
openbaar vervoer en goederen en diensten. 

2. Aan de norm van algemene toegankelijkheid mag geleidelijk worden 
gewerkt, voorzieningen kunnen van eenvoudige aard zijn en er wordt 
rekening gehouden met de evenredigheid van de belasting. Deze drie 
begrippen worden uitgelegd in de AMvB. 

3. In het actieplan voor de implementatie wordt de verwezenlijking van 
algemene toegankelijkheid geoperationaliseerd door het per sector 
opstellen van concrete actieplannen. Dit zal gebeuren via een aanpak met 
vijf sporen waarvoor aanjagers worden ingezet die er voor moeten zorgen 
dat er door de verschillende sectoren actieplannen worden gemaakt. 

Datum 
02 december 2016 
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voorbereiding regiegroep VN-verdrag 

Paraaf DGPV 

Datum 

Primair Onderwijs 

Van 

T+311  

Datum 
02 november 2017 

Referentie 

Bijlagen 
stukken separaat via VWS 
ontvangen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
6 

TER VOORBEREIDING 

Aan: 

nota 

Paraaf PO 

Datum 

Doel 

Maandag 6 november spreek je DG LZ Kees van der Burg en collega's van andere 
departementen over (de voortgang rondom) het VN-verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. Hierbij ontvang je de voorbereiding. 

Locatie en deelnemers 
Het overleg vindt plaats van 12:30 tot 14:00 uur bij VWS, A05.12. Naast 
voorzitter VWS zijn BZK, EZ, I&M, SZW en de kwartiermaker van het verdrag (CO 
Engberts) aanwezig, de Iijst is opgenomen in de agenda. 

Agenda 
VWS heeft een agenda en een (uitgebreide) Iijst stukken verspreid 

1. Hernieuwde kennismaking 
2. Mededelingen 
3. Mijlpalenoverzicht (met stuk II) 
4. Regeerakkoord (met stuk III) 
5. Besluit Toegankelijkheid (met stuk IV) 
6. Doornemen overige vraagstukken spoor 5 (met stuk V) 
7. Vaststellen taakopvatting spoor 5 (met stuk VI) 
8. Bespreken werkversie werkagenda spoor 5 (met stuk VII) 
9. Procesafspraken vervolg en opdrachten van regiegroep aan werkgroep 
10. Rondvraag en sluiting 

Advies bij agendapunten en stukken 
Bij de agendapunten en stukken geef ik je het volgende mee. 

1. Opening  
DGLZ zal het overleg voorzitten, er zijn verder veel vervangers aanwezig. 
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2. Mededelingen  

3. MijIpalenoverzicht 

Advies 
• Stuk er even bij nemen is wel handig (A4tje) 
• In tabel: 3 december rapportage College voor de Rechten van de Mens: je 

kunt inventariseren of er nog een gesprek met het College is gepland om 
eea te bespreken. Je kunt ook aangeven dat OCW voornemens is het 
College deze maand uit te nodigen voor een (kennismakings-)gesprek om 
bij te praten over het verdrag. 

• In tabel: voorstel om een bewindsliedenoverleg te organiseren in 
december. Eerder is in de werkgroep besproken dat dit wel ambitieus is 
en niet voor alle ministers relevant. Je zou bij de collega's kunnen 
inventariseren hoe zij dit inschatten. 

• Breed zou je kunnen voorstellen dat er in de werkgroep een bredere 
parlementaire agenda wordt bijgehouden met relevante debatten. 

4. Regeerakkoord  

Advies: 
• VWS heeft een poging gedaan mogelijk relevante passages uit het 

regeerakkoord te markeren. De enige passage die rechtstreeks betrekking 
heeft op het verdrag, is echter die uit de zorgparagraaf onder het kopje 
'inclusie' (voorlopers delen en aandacht voor achterblijvers). 

• je kunt vragen of in de interdepartementale werkgroep waar nodig 
afstemming plaatsvindt over relevante uitwerking van het regeerakkoord. 

5. Besluit Toegankelijkheid  

Er wordt het volgende voorgesteld: 
De werkgroep krijgt de opdracht om ook op overige thema's (mobiliteit, 
onderwijs, werk, gezondheid) in samenwerking met veldpartijen actieplannen te 
ontwikkelen. Hiermee wordt tevens de zichtbaarheid van de implementatie van 
het Verdrag vergroot. 

Advies 
• lezen bijlage kan achterwege gelaten worden. 
• Voorstel gaat vrij ver. De AMvB bepaalt dat 'de minister bevordert dat er 

in sectoren actieplannen worden ontwikkeld'. En tegelijkertijd is het wat 
arbitrair, want cultuur- en wetenschapsector worden niet genoemd. 

• OCW is op dit moment, als een van de weinige departementen, zeer actief 
bezig met verdere regelgeving (denk aan experiment deeltijdonderwijs, 
experiment samenwerking sbo-so-regulier, etc.). Ook gaan we goede 
voorbeelden ophalen. Op het gebied van leesgehandicapten wordt nu 
gesproken over een plan van uitgevers en blindenbibliotheken om te 
komen tot toegankelijkere informatie. 

• Voorstel is dus om hier niet in deze vorm mee in te stemmen. Je zou wel 
kunnen inventariseren hoe andere departementen dit zien: worden er in 
alle sectoren actieplannen gemaakt, en zo ja, door wie (veld, Rijk..)? 

Datum 
02 november 2017 
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Datum 
02 november 2017 6. Doornemen overige vraagstukken spoor 5  

VWS stelt hier voor om: 
- Bij de volgende regiegroep kennis te maken met de Alliantie Inclusie 

(lobby-organisaties, waaronder gehandicaptenkoepels) 
- Zowel de leden van de werkgroep als de regiegroep vervullen de functie 

als 'ambassadeur' voor het verdrag binnen het eigen departement. 

Advies 
• Stuk niet nodig 
• Instemmen met gesprek Alliantie (evt met aandachtspunt bij de 

opmerking om ervaringsdeskundigen en Alliantie ook meer bij dossiers te 
betrekken, dat departementen zelf natuurlijk ook al stakeholders bij 
dossier betrekken, hoeft niet altijd Alliantie nog eens overheen...). 

• Instemmen met voorstel dat leden in werkgroep een coOrdinerende taak 
voor het departement hebben (overigens lets anders dan 'ambassadeur'). 

• Vragen om nadere uitwerking mbt verzoek om DG's/regiegroep ook een 
ambassadeursrol te laten vervullen. 

7. Vaststellen taakopvatting spoor 5  

8. Bespreken werkversie werkagenda spoor 5  

Advies 
• Uitgebreid stuk, met inbreng op allerlei onderdelen van het verdrag. Ook 

eclectisch (geen samenhangend beeld per departement). 
• Je kunt aangeven dat er veel werk is/wordt verzet, maar de samenhang 

tussen de verschillende 'sporen' (wat doet het Rijk, wat doet de VNG, 
etc?) nog mist. 

• Je kunt ook adviseren de link met het regeerakkoord en het besluit 
toegankelijkheid (ophalen goede voorbeelden, bevorderen dat er in de 
sector actieplannen komen) wat integraler aan te vliegen: nu bedenkt elk 
departement/sector eigen acties, zou meer stroomlijnen mogelijk zijn? 

• Detail: op de eerste pagina wordt artikel 30 van het verdrag genoemd, 
met daarachter BZK en VWS. De meeste bepalingen treffen echter 
cultuur, en horen dus bij OCW. 

• Je kunt ook toelichten dat OCW intern heeft afgesproken met alle 
brancehgroepen (onderwijsraden, cultuurverenigingen, mediabranche) in 
gesprek te gaan om voorbeelden op te halen en te bezien welke acties 
daar nu !open. Voor de onderwijskolom is bijvoorbeeld op 14 december 
een tweede overleg met de PO- en VO-raad en andere organisaties 
gepland om verder te spreken over acties op dit thema. De cultuursector 
heeft daar een mooie start mee gemaakt, zie onder, als je enkele leuke 
voorbeelden zou willen noemen. 

9. Procesafspraken vervolg en opdrachten van regiegroep aan werkgroep  

10. Rondvraag en sluiting  
Indien tijd en gelegenheid het toelaat, kun je aan de collega van BZK een 
compliment maken voor de wijze waarop hun medewerkers OCW hebben 
geholpen met informatie over het actieplan Bouw in de Cultuursector. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Primair Onderwijs 
TER VOORBEREIDING 	 Van 
Aan: DGPV 

T +31 6 

Datum 
29 maart 2018 

Referentie 

nota 

Paraaf PO 

Datum 

Annotatie regiegroep VN-verdrag 3 april 2018 

Bijlagen 
Stukken zijn separaat gemaild. 
Onderaan deze nota is verder 
een verslag toegevoegd van 
VWS-intern gesprek met MVWS. 

Kopie voor 

(PO) 

Reeds afgestemd met 
PO, VO, MBO, HO, 

Aantal pagina's 
4 

Doel 

Op 3 april (14:00-15:00 uur, VWS A5.12) spreekt u met DGLZ en collega-DG's 
over de implementatie van het VN-verdrag handicap. In deze nota staat de 
annotatie bij de agenda. 

Agenda 

1. Opening en mededelingen 
2. Bespreken VWS-programmaplan 

a. Algemene aanpak 
b. Betrekken ervaringsdeskundigen per bij actielijnen departementen 
c. Opzetten voorloperproject 
d. Explicitering verbinding met lokale en regionale actoren 
e. Monitoring 
f. Verdere inhoudelijke invulling actielijnen 

3. Werkafspraken en vervolgproces 
4. Rondvraag en sluiting 

Achtergrond bij deze programmalijn van VWS 

Context: programma's vanuit VWS: 
• Minister De Jonge heeft dit voorjaar een aantal programma's in gang 

gezet. Zijn doelstelling is om thematisch to werken aan 'beter merkbare 
en meetbare' doelen. Voor ambtelijk VWS betekent dit dat per 
programma in sneltreinvaart gewerkt wordt aan verschillende, elkaar snel 
opvolgende versies en dat dit consequenties heeft voor de ruimte voor 
interne en interdepartementale afstemming. 

• In het programma inclusieve samenleving/implementatie VN-verdrag 
werkt VWS samen met EZK, IenW, BZK, OCW en SZW. 
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• Aan de departementen is gevraagd om actielijnen te ontwikkelen vanuit 
de eigen stelselverantwoordelijkheid. 

• VWS richt een sturingsprogramma in bestaande uit VWS, VNG, VNO NCW 
en de Alliantie (clientenorganisaties). OCW en het onderwijsveld zijn hier 
niet in vertegenwoordigd. 

• VWS wil het programma na akkoord van de MR (18 mei) lanceren (19 en 
22 mei). Er is een AO gehandicapten gepland op 24 mei. 

• Zoals met u besproken zal de ambitie van OCW eerst intern (MTOCW en 
ministers) worden besproken, voordat de inbreng naar VWS gaat. 

• De vraag kan gesteld worden hoe de verschillende departementen hun 
stelselverantwoordelijkheid kunnen invullen. 

NB: OCW en VWS hebben afgesproken dat OCW pas inhoudelijke inbreng levert 
nadat met MTOCW, MBVOM en MOCW over de ambitie op dit verdrag is 
gesproken. In de huidige versie van het implementatieplan zien we echter met 
enige verbazing al wel invulling voor OCW, zoals in de lijn participatie en 
toegankelijkheid (inzet cultuur). 

Datum 
29 maart 2018 

Annotatie 

1. Opening en mededelingen  
Ter kennisgeving. 

2. Bespreken VWS-programmaplan  
a. Algemene aanpak in zes actielijnen 

•Beslispunt: instemmen met zes actielijnen (voor OCW 'onderwijs'). 
•Advies: de Tweede Kamer heeft eerder gevraagd om (tenminste) de indeling 

te hanteren die het College voor de Rechten van de Mens bij haar eerste 
rapportage heeft gebruikt. Voor OCW is nu 'actielijn' onderwijs, 
opgenomen, terwijl in het verdrag en ook al in het implementatieplan ook 
ingegaan wordt op cultuur en media. In het implementatieprogramma 
sorteert VWS hier ook al op voor (bijvoorbeeld dialoog cultuur). Het is 
wenselijk dat OCW wel de regie houdt op de eigen actielijn. 

• Tijdpad: je kunt aangeven dat OCW uiterlijk 5 april zal reageren op de 60%-
versie van het implementatieplan, en dat de actielijnen worden gedeeld 
als zij besproken zijn met het MTOCW (6 april). Op 10 april wordt de 
OCW-inzet voorgelegd aan MBVOM en MOCW. 

b. Betrekken ervaringsdeskundigen per bij actielijnen departementen 
•Beslispunt: organiseren klankbordgroep ervaringsdeskundigen per actielijn. 
•Het advies om de doelgroep te betrekken bij de implementatie van het 

verdrag sluit aan bij de wens van de clientenorganisaties en de Tweede 
Kamer. Wel lijkt het uitgangspunt van decentralisatie en lokaal 
eigenaarschap niet geheel in verhouding tot het vanuit het Rijk inrichten 
van klankbordgroepen. Advies is om voor te stellen dat in elke actielijn 
wordt uitgewerkt op welke wijze mensen met een beperking betrokken 
worden bij het beleid. 

•Indien VWS dit daadwerkelijk wil faciliteren, dan zou overwogen kunnen 
worden dat VWS financieel of anderszins lokale instellingen faciliteert 
wanneer zij op lokaal en regionaal niveau een dialoog met de doelgroep 
kunnen voeren. 
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c. Opzetten voorloperproject 
•Beslispunt : VWS wil via een programmabrede inzet 

(samenwerkingsconsutrcties) lokale en sectoral initiatieven aanjagen. Zij 
zijn op zoek naar initiatieven die zich hiervoor lenen. 

•Advies: voorgesteld kan worden om dit verzoek te combineren met het 
volgende thema (voorloperproject). Het stimuleren van goede 
voorbeelden is een opdracht uit het RA. 

d. Explicitering verbinding met lokale en regionale actoren 
e. Monitoring 

•Beslispunt: accordering inrichting brede monitor en specifieke effectmonitors 
op de actielijnen (vanuit het programma). 

•Advies: veel van de activiteiten in de actielijnen worden al gevolgd via de 
beleidsverantwoordelijke departementen. Daarnaast is het College voor 
de Rechten van de Mens als toezichthouder ook verantwoordelijk voor het 
toetsen van de voortgang. Het verdient aanbeveling om in te zetten op 
verbinding met bestaande monitoring en deze niet opnieuw in te richten 
of binnen (sturing vanuit) dit programma te brengen. 

•OCW is met het College voor de Rechten van de Mens in gesprek over hun 
indicatoren en het delen van data. In de interdepartementale werkgroep 
hebben we geadviseerd om daar vanuit alle departementen zo efficient 
mogelijk mee om te gaan, en er aan bij te dragen dat het College (beter) 
in staat wordt gesteld om te rapporteren over de implementatie. 

f. Verdere inhoudelijke invulling actielijnen 
•Procesvoorstel: akkoord met deadline 5 april reactie 606-VERSIE. 
•Je kunt akkoord gaan, met de opmerking dat OCW op 9 of 10 april de OCW-

actielijnen aan VWS zal toezenden. 

3. Werkafspraken en vervolgproces 
•Beslispunten: is er behoefte om mee te lezen op de volgende versie van het 

programma voordat dit naar de CWIZO gaat? 
•Advies: je kunt voorstellen dat OCW en VWS in de week van 9 april ruimte 

houden om te schakelen en de OCW-lijnen in het programma of te 
stemmen. 

4. 	Rondvraag en sluiting 

Datum 
29 maart 2018 
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Bijlage 1: terugkoppeling (ambtelijk VWS) van overleg met MVWS over 
de 60%-versie van het implementatieplan op 28 maart 2018 

De minister kon zich vinden in de aanpak die wij voor ogen hebben en de basis 
van de opzet van het programma. Hij heeft nog een aantal wensen meegegeven 
voor de volgende versie: 
- De eerste drie hoofdstukken mogen normatiever/agenderender: meer 
opschrijven wat er aangepakt moet worden, omdat het nu nog niet goed gaat. 
Het doel moet ook verbonden worden aan hoe we meten of dat ook beter gaat. 
- De minister wil duidelijker in beeld, ook in de actielijnen, hoe dit lokaal wordt 
ingevuld. Naast wat we daar gisteren in de werkgroep al over bespraken wil hij 
daarbij nadrukkelijker een link met het programma van de VNG. 
- Over de actielijnen hebben we toegelicht welke gesprekken daar nu nog lopen. 
Hij zou graag ingevulde actielijnen willen zien met concrete maatregelen. 
- De minister vindt de inbreng van ervaringsdeskundigheid van groot belang. 
Naast afspraken over de afstemming van het programma als geheel met de 
Alliantie, wil hij graag dat bij iedere actielijn een klankbordgroep van 
ervaringsdeskundigen betrokken wordt bij de uitvoering. Zo wordt nothing about 
us, without us stevig ingevuld. Hij wild at vanuit de central programma-
organisatie organiseren. 
- De minister wil een overall monitor over de mate van ervaren mogelijkheid om 
te kunnen participeren in de samenleving. Hij heeft gevraagd om te bekijken of 
we de monitor van Nivel en het College voor de Rechten van de Mens daarvoor 
kunnen benutten. Wel alleen als dat niet alleen maar een beeld geeft over wat 
niet goed gaat. 
- De opzet van het programma vanuit het Rijk is in lijn met wat de minister voor 
ogen heeft. Hij wil graag commitment van de bestuurlijke partners op het 
programma, maar dat is voor hem geen absolute must om het programma vanuit 
het kabinet te presenteren (zie hierboven aparte lijn voor de Alliantie). 
- Naast de inhoudelijke actielijnen wil hij een stevig voorlopersprogramma vanuit 
het centrale programmabureau. 

Datum 
29 maart 2018 
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-014- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

22 

Primair Onderwijs 
TER BESLUITVORMING 	 Van 
Aan: MTOCW 

T +31 6 

Datum 
03 april 2018 

Referentie 

nota 

Paraaf PO 

Datum 

ambitie OCW bij implementatie VN-verdrag handicap 

Bijlagen 
4 actielijnen OCW 
1. Actielijn po/vo 
2. Actielijn mbo/ho 
3. Actielijn cultuur 
4. Actiemlijn media 

Kopie voor 
(ho), 

(mbo), 
(cultuur), 

(media), 
(po) 

Reeds afgestemd met 
DE, HO&S, IB, MBO, MenC, PO, 
VO 

Aanleiding 	
Aantal pagina's 
18 

In juni 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap geratificeerd. De Kamer heeft gevraagd om een Rijksbreed plan van 
aanpak voor de implementatie van dit verdrag. MVWS (coordinerend) verzoekt 
alle departementen hun ambitie uit te werken in actielijnen. 

Beslispunten 

Graag leggen we u hierbij de volgende beslispunten voor: 
1. Gaat u akkoord met bijgevoegde concept-actielijnen? 
2. Gaat u ermee akkoord om de betrokken veldorganisaties (zoals de PO-

Raad, VO-raad, MBO raad, VSNU en Vereniging Hogescholen en Ieder(in)) 
volgende week per mail te informeren over het programma en hen 
informeren dat we hen betrekken bij de dialoog 

3. Bij de implementatie zijn alle DG-kolommen betrokken. Op dit moment 
coordineert DGPV de OCW-inzet. Op haar verzoek is bespreekpunt hoe de 
coordinatie verder wordt ingevuld. 

4. Gaat u akkoord met doorgeleiding van de actielijnen naar MOCW en 
MBVOM? 

Algemene toelichting 

• In het RA is opgenomen dat de regering actie onderneemt waar partijen 
achterblijven, bijvoorbeeld door voorlopers in contact te brengen met 
achterblijvers. 

• Onder coordinatie van MVWS wordt een programma ingericht waarin het 
Rijk haar ambities voor de implementatie van het verdrag uiteenzet. 
Motto: 'beter merkbaar en meetbaar'. 

• Op verzoek van de Kamer wordt in dit plan tenminste ingegaan op wonen, 
toegankelijkheid, cultuur en recreatie en onderwijs. De Kamer heeft 
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gevraagd bij de thema's ook uit te werken hoe de doelgroep wordt 
betrokken. 

• VWS streeft ernaar het programma op 18 mei te bespreken in de MR en 
het vervolgens na lancering (18 of 22 mei) naar de Kamer te sturen. Er 
staat een AO gehandicapten gepland op 24 mei. 

• Elke betrokken minister bepaalt het eigen ambitieniveau, de actielijnen en 
de invulling van het overleg met stakeholders. 

• VWS legt de resultaten van de verschillende actielijnen bij elkaar en 
verzamelt cross sectorale goede voorbeelden. Er komen geen aparte 
aanjagers of extra sturing vanuit dit programma. Wel zorgt VWS voor een 
nulmeting en monitor. 

NB: Ambtelijk is afgesproken dat OCW het ambitieniveau eerst bespreekt met het 
MTOCW en de bewindslieden. Na akkoord worden de actielijnen ten aanzien van 
onderwijs, cultuur en media verwerkt in het implementatieprogramma. 

Het rapport van het College voor de Rechten van de Mens 

Op 1 december 2017 heeft het CvRM een rapport uitgebracht over de voortgang 
op de implementatie van het verdrag. In het hoofdstuk over onderwijs zijn twee 
aanbevelingen opgenomen: 

• Po/vo: hanteer inclusief onderwijs als uitgangspunt van het beleid en 
neem een definitie op in de wetgeving. 

• Mbo/ho: ontwikkel een strategie om tot inclusief onderwijs te komen. 
In het plenair debat op 31 januari heeft MVWS aan de Kamer aangegeven dat het 
huidige onderwijsstelsel een goede balans biedt tussen toegang tot het onderwijs 
(regulier waar het kan) en een gespecialiseerd onderwijsaanbod waar nodig 
(speciaal waar het moet). Het CvRM heeft in een gesprek met de VWS-commissie 
op 28 maart jl. toegelicht dat zij ook nog zoekende zijn naar de invulling van het 
begrip inclusie. Zij streven wel naar meer integraal onderwijs(-zorg) aanbod. 

De actielijnen in het kort 

Nederland staat er internationaal goed voor, maar dat neemt niet weg dat een 
'zachte' implementatie gewenst is waarin drempels verder worden verlaagd, 
maatschappelijke bewustwording gestimuleerd wordt en lokale en regionale 
initiatieven ontstaan. Hiervoor is draagvlak en inzet nodig van onderwijs-, 
cultuur- en media-instellingen. Voorgesteld wordt daarom in bij alle actielijnen 
een dialoog met het veld te starten om te komen tot meer concrete en gerichte 
vervolgstappen. 

Actielijn 1 en 2: po-vo en mbo-ho  
Voorgesteld wordt de inzet te richten op de volgende onderdelen: 

• Een dialoog met het veld om te verkennen welke knelpunten en 
uitdagingen onderwijsinstellingen, leerlingen en ouders tegenkomen, en 
welke gerichte vervolgstappen gezet kunnen worden. 

• het delen van goede voorbeelden (opdracht RA) 
• (povo) Het stimuleren van samenwerking tussen reguliere en speciale 

scholen (lopend beleid, experiment invlechting per schooljaar 2018-2019) 
en een dialoog met het veld te starten om knelpunten en kansen voor de 
toekomst uit te werken in een visie in 2019. 

Datum 
03 april 2018 
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Datum 
03 april 2018 Actielijn 3: cultuur 

Voorgesteld wordt de inzet te richten op drie onderdelen: 
• Een dialoog met het veld om te verkennen welke stappen kunnen worden 

gezet naar een beter toegankelijk cultuuraanbod en cultuurparticipatie 
van mensen met een beperking. 

• Het stimuleren van kennisdeling. 
• De invulling sluit aan bij de inzet in de Cultuurbrief. 

Actielijn 4: media  
• Een rondetafel aangepast lezen (gestart). 
• Verbeteren van toegankelijkheid van bibliotheken (zowel richtlijnen, 

digitate toegankelijkheid als stimuleren thuisnabije inzet) 2018) 
• vergroten toegankelijkheid media-aanbod voor zintuigelijk gehandicapten 
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22a 

Datum 

Bijlage 1: actielijn po-vo 	 03 april 2018 

1. Aan welke probleemstelling wordt in de 
actielijn gewerkt? 

Geef kort en krachtig in max 1 alinea de 
probleemstelling (of evt. meerdere 
probleemstellingen op een thema) aan die in de 
actielijn centraal staan. 

Redeneer hierbij vanuit een inschatting over de 
drempel waar een persoon met een beperking 
in de praktijk tegenaan aan loopt. 

NB Die inschatting kan later in dialoog met 
ervaringsdeskundigen worden 
getoetst/aangescherpt. 

Met de invoering van passend onderwijs zijn er 
randvoorwaarden gecreeerd om inclusiever 
onderwijs. Voor alle kinderen, dus ook kinderen 
met een beperking, is het belangrijk dat zij 
toegang hebben tot het onderwijs en een 
aanbod krijgen dat bij hen past. We zien dat 
regio's hierbij nog zoeken naar een goede 
balans tussen deskundigheid en een kwalitatief 
goed aanbod en het realiseren van 
voorzieningen thuisnabij. Ook ouders en 
leerlingen willen graag een onderwijsaanbod 
waar kwaliteit, thuisnabijheid, zorg en 
veiligheid samengaan. Een aantal ouders geeft 
aan graag de keuze te kunnen (blijven) maken 
voor een specialistische onderwijsvoorxiening. 

In 2019 willen we de belemmeringen die er in 
de praktijk nog worden ervaren, wegnemen. 
Denk hierbij aan meer 
maatwerkmogelijkheden, samenwerking tussen 
onderwijs en zorg, en het stimuleren van 
samenwerking tussen verschillende scholen. De 
overheid wil er, samen met scholen en 
samenwerkingsverbanden, doen wat mogelijk 
is om het recht op kwalitatief goed onderwijs 
dat daadwerkelijk alle talenten tot ontwikkeling 
brengt, te garanderen. Daarbij zetten we in 
op:' 

• inclusief waar dat mogelijk is — we 
stimuleren samenwerking tussen reguliere en 
speciale scholen en tussen onderwijs en zorg 
• speciaal onderwijs waar dat moet, om 
het recht op onderwijs echt te kunnen 
waarborgen. 

2. Welk merkbaar effect willen we bereiken? 

Redeneer hierbij vanuit het -ER doel van het 
programma: hoe zorgen we ervoor dat mensen 
met een beperking op het desbetreffende 
terrein meer mee kan doen? 

Formuleer ook in een -ER doel (meer, beter, 
vaker, langer, etc.) 

In 2019 is er een dialoog met het veld afgerond 
om vanuit knelpunten en uitdagingen rondom 
onderwijs aan leerlingen met een beperking te 
komen tot vervolgstappen. Scholen, 
samenwerkingsverbanden, ouders en leerlingen 
denken mee. 

Goede voorbeelden worden gedeeld. 

Er komen meer geIntegreerde voorzieningen 
die binnen een school meerdere 
onderwijssoorten aanbieden. 

Uitwerking opdracht onderwijs- en 
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Datum 
03 april 2018 

zorgparagraaf TA om te komen tot een betere 
aansluiting tussen onderwijs en zorg. 

3. Wie maakt daarin het verschil? 

Geef een opsomming van de partijen die bij de 
actielijn betrokken (gaan) worden en de rol die 
zij bij het vraagstuk hebben. 

Dialoog: samenwerkingsverbanden, het LAKS 
(leerlingen), de PO-Raad, VO-raad, Lecso, 
Ouders&Onderwijs, ondersteuningsplanraden 
en (ouders van) leerlingen met een beperking 
worden betrokken. Ook het College voor de 
Rechten van de Mens en Ieder(in) zullen om 
input worden gevraagd. 

Doel is het verkennen van de vraagstukken die 
zich voordoen bij de implementatie van het 
verdrag in het primair en voortgezet onderwijs 
en om te bepalen wat betrokken partijen nodig 
hebben om elkaar te vinden om tot oplossingen 
te komen. 

Samenwerking (v)so-regulier: scholen en 
onderwijsraden. 

Voorbeelden: onderwijsveld, leerlingen en 
ouders. 

4. Wat doet het Rijk nu al? 

Geef een korte weergave van staand beleid dat 
rondom de actielijn kan worden ingezet / hier 
nu al invulling aan geeft. 

NB Leg het accent vooral op maatregelen 
waarmee de uitvoering in de praktijk verbeterd 
wordt en minder op wet- en regelgeving 

OCW biedt informatie over 
maatwerkmogelijkheden, is samen met VWS 
een project gestart om te komen tot een betere 
aansluiting van onderwijs en zorg en faciliteert 
ondersteuning in het veld/regio's via 
onderwijs(zorg)consulenten en een landelijk 
ondersteuningsprogramma. 

In schooljaar 2018-2019 start een experiment 
om het scholen mogelijk te maken toe te 
werken naar verregaande samenwerking 
regulier-speciaal. 
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Datum 
03 april 2018 

5. Waar zet het Rijk nu extra op in? 

Geef kort het "tandje erbij" aan dat in de 
actielijn van het programma kan worden 
opgenomen 
NB In het werk aan de werkagenda voor de 
regiegroep (okt 17) hebben we staand beleid 
en aanvullende inzet door elkaar heen 
beschreven. Voor het opbouwen van het 
programma is nu het verzoek om de inzet 
expliciet voor het programma apart te 
benoemen. 

Dialoog: zomer 2019 uitkomsten en 
vervolgproces. 

Experiment: in 2018-2019 start een 
experiment waarmee de wettelijke 
belemmering is weggenomen om speciaal en 
regulier onderwijs te mengen. In 2018-2019 
maken we dit voor een eerste groep van 
maximaal 10 initiatieven mogelijk, Het 
schooljaar daarna kan het aantal initiatieven 
worden uitgebreid (maximaal 20) indien daar 
belangstelling voor is. 

Voorbeelden: goede voorbeelden zullen worden 
gedeeld via nieuwsbrieven, social media en 
internet. 

6. Wat wordt in het kader van de actielijn 
gemeten? 

Benoem kort mogelijke indicatoren waarmee de 
inzet op de actielijn kan worden gemonitord. 

NB Dit mag een aanzet/indicatie zijn die in het 
vervolg verder kan worden uitgewerkt. 

Experiment: het aantal initiatieven dat 
meedoet, wordt gevolgd (onderzoek, 
monitoring). 

Binnen OCW loopt verder een 
evaluatieprogramma onder regie van het NRO 
naar passend onderwijs. Relevante indicatoren 
uit dat programma kunnen worden benut. 

7. Zijn er data beschikbaar? 

Geef een eerste indicatie van databronnen 
waaruit de bovengenoemde indicatoren kunnen 
worden opgesteld. 

Zie boven, er kan eventueel verwezen worden 
naar het NRO-programma evaluatie passend 
onderwijs en de komende 
voortgangsrapportage passend onderwijs in 
juni 2018. 
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Datum 
03 april 2018 

8. Op welke manier wordt er een dialoog 
georganiseerd met ervaringdeskundigen? 

Geef kort aan welke dialoogsessies over het 
onderwerp met ervaringdeskundigen kunnen 
worden gevierd, waar mogelijk al met een 
indicatie op de planning. 

De start van de dialoog is een werkbezoek aan 
vijf samenwerkingsverbanden die gestart zijn 
met een visie op/uitwerking van inclusief 
onderwijs, waarbij naast scholen ook ouders, 
de PO-raad, Ieder(in) en het College worden 
betrokken. 

Op basis van deze input wordt een 
vervolgproces ingericht. Daarin zal ook 
gezamenlijk worden opgetrokken met de 
initiatieven vanuit de MBO- en HO-lijn. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Primair Onderwijs 
TER VOORBEREIDING 	 Van 
Aan: DGPV 

T +31 6 

Datum 
22 mei 2018 

Referentie 

nota 

Paraaf VO 

Datum 

gesprek met DG LZ over het VN-verdrag handicap 

Bijlagen 
1/ implementatieprogramma 
2/ rapportage VN-verdrag 

Kopie voor 

MEM 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
3 

Doel 

Woensdag 24 mei tussen 14:00 en 14:30 uur (OCW, 05.112) is op verzoek van 
Kees van der Burg (DGLZ) een gesprek gepland. DGLZ wil de suggesties van 
MVWS bespreken bij de onderwijs-actielijn binnen het implementatieprogramma 
voor het VN-verdrag inzake van de rechten van personen met een handicap. 

Ambtelijke ondersteuning:  (VWS), 	 (OCW). 

NB: naast het programma werkt VWS aan de eerste rapportage voor het VN-
comite (verplichting van partijen bij het Verdrag om binnen 2 jaar na ratificatie te 
rapporteren over de invoering). Bijgevoegd treft u de conceptrapportage ter 
informatie aan. Deze wordt via de CoRIA voorgelegd aan de MR. 

Bespreekpunt: inzet actielijn onderwijs in implementatieprogramma 

MVWS heeft aangegeven in de onderwijsactielijn graag meer aandacht te willen 
besteden aan de (uitwerking van de) opdracht onderwijs-zorg in het 
Regeerakkoord. Concreet stelde hij eerder voor om: 

1. de aangekondigde dialoog in het onderwijsveld over uitdagingen bij het 
verdrag en invulling inclusie uit te breiden met een discussie over 
onderwijs-zorg. 

2. Een extra doel toe te voegen over ondersteuning van gehandicapte 
leerlingen en hun ouders via onderwijs(zorg)consulenten en 
clientondersteuning. 

3. Een extra doel op te nemen over inzet flexibele 
onderwijszorgarrangementen met leerlingen met een beperking. 

(NB: in de RWIZO-versie van het programma staat de actielijn zoals die is 
voorgelegd aan MOCW en MBVOM). 
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Advies 
Datum 
22 mei 2018 

Vervolq 
Naar aanleiding van de suggesties van MVWS heeft OCW benoemd dat met deze 
suggesties afgeweken lijkt te worden van de afspraak dat ministers zelf over de 
inzet op hun beleidsterrein (actielijn) gaan. Verder is verkend welke 
tussenoplossingen mogelijk zijn: 

• M.b.t. uitbreiden dialoog met thema zorg en onderwijs is toegelicht dat de 
uitwerking van het RA onderwijs-zorg nu plaats vindt in het OCW-VWS-
project en de uitwerking wordt gecommuniceerd in de junibrief. VWS is 
gevraagd hier op niet alvast voor te sorteren in dit programma (namelijk 
nog niet besproken maatregelen, MBVOM ondertekent niet en dit 
programma gaat ook niet naar de OCW-commissie). 

• Geadviseerd is om in plaats van extra doelstellingen in de 
onderwijsactielijn, een algemene verwijzing op te nemen naar de 
komende junibrief, waarin MBVOM en MVWS hun gezamenlijke ambities 
op de uitwerking van de onderwijs- en zorgparagraaf met de Tweede 
Kamer delen. Dit dwarsverband is ook in Iijn met de opmerkingen in de 
CWIZO over selectievere invulling. 

Advies  
• Je kunt DGLZ bedanken voor de inzet, het verwerken van OCW-verzoek 

om de Media-actielijn (redactioneel) aan te passen en extra aandacht voor 
onderwijs en zorg in het programma. 

• Je kunt bespreken welke ruimte VWS ziet om de suggesties van MVWS bij 
de onderwijs-actielijn te 'verplaatsen' naar de nieuwe VWS-actielijn zorg 
en ondersteuning. Aandachtspunt blijft wel, dat niet vooruitgelopen dient 
te worden op de junibrief van MBVOM en MVWS. 

• Je kunt sonderen hoe VWS het proces tot aan de lancering van het 
programma wil invullen, inclusief interdepartementale afstemming. 

NB: VWS moet morgen om 11:30 uur het programma aanleveren bij de RWIZO. 
De uitkomst van dit gesprek slaat dus neer in de versie na de RWIZO, voor de 
MR. 

Achtergrond: stand van zaken 

Implementatieprogramma: 
• In de CWIZO zijn verschillende opmerkingen gemaakt over proces en 

inhoud. 
• Proces: in de buiteling van VWS-programma's blijft ook dit weer een 

stoom en kokend water - traject. Naast aandachtspunten bij de afwerking 
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en losse eindjes (90%-versie) blijft een punt van aandacht de rol van 
MVWS (activistische coordinatie en sturing). 

• Inhoud: in de CWIZO is ook gevraagd het programma aan te vullen 
rondom de inzet op zorg (mager) en uitwerking op een aantal terreinen 
als monitoring en evaluatie. In de CWIZO is ook gewezen op een 
selectievere invulling (leg dwarsverband waar mogelijk, geen 
herhalingen). MVWS heeft daarnaast inhoudelijke opmerkingen gemaakt 
bij een aantal actielijnen, namelijk Bouwen en Wonen, Onderwijs, en 
Arbeid. 

• Sinds de CWIZO op 15 mei heeft DGLZ een aantal bilaterale gesprekken 
gevoerd over het verdrag, onder meer met IenW, BZK en nu ook met 
OCW en (wordt ingepland, over invulling sturing en politieke sondering) 
SZW. Naast inhoudelijke bespreekpunten komt ook de sturing aan de 
orde. 

• VWS heeft op 22 mei ambtelijk het volgende aangegeven 
o het lukt niet om het programma voor de RWIZO veel verder uit te 

werken. VWS wil dit parallel aan het MR-traject oppakken. 
o Er wordt een extra actielijn in het programma opgenomen: zorg 

en ondersteuning. De werkgroep heeft verzocht deze dan ook 
alsnog in de interdepartementale werkgroep of te stemmen. 

o MVWS heeft laten weten dat hij nog meer concretisering gewenst 
vindt. VWS wil daarom een extra 'redactieslag' doen op alle 
bijiagen (de actielijnen zelf) en bezien wat eventueel in de 
hoofdtekst kan worden aangepast of gewijzigd. 

o Daarnaast zou MVWS zo min mogelijk algemene dwarsverbanden 
willen zien, maar juist waar mogelijk verwijzen naar concrete 
maatregelen (leesbaarheid programma vergroten, concretisering). 

o Er een woordvoeringslijn moet worden opgesteld voor MVWS 
waarin zo concreet mogelijk wordt aangegeven wat het kabinet 
precies gaat doen om 'iedereen mee te laten doen'. De bedoeling 
is dat de woordvoeringslijn met woordvoerders van betrokken 
departementen wordt afgestemd. 

Rapportage: 
• De afgelopen maanden hebben departementen input gegeven bij de 

eerste rapportage over het VN-verdrag. Voor OCW is inbreng geleverd 
door IB, PO, VO, MBO, HBO, MenC en Cultuur. 

• De rapportage wordt eind deze week voorgelegd aan MVWS en wordt 
vervolgens besproken in de MR (via onderraad CoRIA) en gaat dan eerst 
naar de Tweede Kamer en vervolgens naar het VN-Comite. 

Datum 
22 mei 2018 
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25 Departementaal 
vertrouwelijk 

Zaaknummer 1374888 

Advies voor de Ministerraad/Onderraad 

Aan de Ministers OCW en BVOM 

Advies van  PO 	+31 6 

Afgestemd met: IB 

Onderwerp RDIA-Advies bij initiele rapportage over de implementatie door 
Nederland van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap 

Datum: 	15 juni 2018 

Advies 
Akkoord. 

Spreekschets 
Niet van toepassing. 

Kern van het voorstel 
Op 14 juli 2016 is het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
(VN-Verdrag handicap) in Europees Nederland in werking getreden. In artikel 35 van het 
verdrag is de verplichting opgenomen om binnen twee jaar na inwerkingtreding te 
rapporteren aan het VN-Comite over de maatregelen die genomen zijn om de bepalingen 
in het verdrag na te komen. 

Onderbouwing / raakvlakken OCW 
De inhoud van de rapportage is met OCW afgestemd/ 
Meest relevante artikelen voor OCW zijn: 

• Artikel 8 en 21: toegankelijke informatie en media 
• Artikel 24: onderwijs 
• Artikel 30: (binnen particpatie): cultuur 

De lijn van de rapportage bij deze punten is dat Nederland al langer bezig is om de 
positie van mensen met een beperking te verstevigen en te verbeteren. De verschillende 
maatregelen die (regelmatig al voor de goedkeuring van het verdrag) ingezet zijn, 
worden op een rij gezet, varierend van specifieke maatregelen (ondertiteling van 
televisieprogramma's, tolkvoorzieningen, leerlingvervoer, aangepast lezen) tot algemene 
maatregelen die ook voor deze doelgroep effect hebben (zoals de zorgplicht in passend 
onderwijs, de acceptatieplicht in het mbo en aandacht voor diversiteit bij 
lerarenopleidingen).. 



Vervolg advies m.b.t. 	 Zaaknummer 	1369672 
Ministerraad/Onderraad 

Blad 

Departementaal vertrouwelijk 

Voortraject 
Het stuk is zonder noemenswaardige aandachtspunten in de CDIA behandeld. Gelijktijdig 
lag in de MR het programma "Onbeperkt meedoen", waarin het kabinet zijn ambities 
uiteen zet voor de implementatie van het Verdrag in de komende jaren. Dit programma 
is op 13 juni jI. naar de Tweede Kamer 

Krachtenveld 
• De rapportage is een verplichting op grond van het verdrag. 
• De Tweede Kamer heeft verzocht om de rapportage to mogen ontvangen voordat 

deze naar het VN-Comite wordt verzonden. 
• De 'lading' op deze rapportage is beperkt, omdat de Kamer het programmaplan met 

ambities voor de komende kabinetsperiode op 13 juni al ontvangen heeft. 
• Mogelijk maakt de Tweede Kamer wel nog een opmerking over het facultatief protocol 

bij het verdrag. Nederland heeft dit protocol, dat betrekking heeft op het individueel 
klachtenrecht van personen met een handicap bij het internationale Comite, nog niet 
ondertekend. In de rapportage is opgenomen dat besluitvorming hierover plaatsvindt 
mede op basis van een advies van de Raad van State over een facultatief protocol bij 
een ander verdrag met vergelijkbare strekking. 

• Ook SZW zal stempeladvies/hamerstuk voorstellen. 



Van 

voorbereiding kennismakingsgesprek Marcel van Gastel 

Paraaf PO 

Datum 

Primair Onderwijs 

T +31 

Datum 
14 november 2018 

Referentie 

Bijiagen 

Kopie voor 

Reeds afgestemd met 

Aantal pagina's 
3 

TER VOORBEREIDING 

Aan: DGPV 

nota 

etveYft` Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Doel 

Op donderdag 15 november tussen 9:45 en 10:30 uur komt Marcel van Gastel op 
bezoek om kennis te maken. Hij is door MVWS aangesteld als de nieuwe regisseur 
op het kabinetsprogramma "Onbeperkt meedoen" (de implementatie van het VN-
verdrag handicap, co6rdinerend BWL is MVWS). In deze nota vindt u een korte 
voorbereiding. 

Ambtelijke ondersteuning: 	 en 
Naast Marcel van Gastel schuift ook 	, projectsecretaris van het 
programma, aan. 

Bespreekpunten 

• Er is geen agenda, het is een kennismakingsgesprek. 
• Vanuit VWS is meegegeven dat hij graag de actielijnen met 

departementen zou willen doornemen. Zie toelichting. 
• Vanuit OCW kunt u de heer Van Gastel vragen naar zijn ervaringen tot nu 

toe met zijn kennismakingsronde (hij was bijvoorbeeld 12 november op 
bezoek bij DG SZW). 

• Voorstel is dat u in het gesprek inventariseert welke rol de regisseur voor 
zichzelf ziet bij het programma en de sturing en monitoring hier op. 

Toelichting 

Stand van zaken OCW-actielijnen in programma Onbeperkt Meedoen: 
In het programma onbeperkt meedoen is voor alle onderwijssectoren en voor de 
cultuursector aangegeven dat er een dialoog wordt gestart om te verkennen wat 
er goed gaat en of er verbeterpunten zijn om de toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking te vergroten. Uit de inventarisatie komt een plan met 
vervolgstappen (zomer 2019). 
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Datum 
14 november 2018 De dialoog voor de cultuursector is gestart op 12 november (met MOCW). De 

dialoog voor de po- en vo-sector start in januari 2019 (met MBVOM, zes 
regiosessies). Voor het ho loopt de dialoog mee in de trajecten rondom 
Studentenwelzijn en wordt ook het congres van Handicap + Studie (20 en 21 
november) benut. DGHBWE zal bij dit congres ook initiatieven van ho-instellingen 
op het gebied van onderwijs voor studenten met een beperking stimuleren. 

Monitoring en sturing 
Naast de monitor van het College voor de Rechten van de Mens (toezichthouder) 
heeft MVWS in oktober aangekondigd een eigen monitor te willen inrichten om de 
stappen op de verschillende actielijnen te volgen. Daarvoor heeft hij het RIVM 
opdracht gegeven indicatoren te ontwikkelen en de monitoring vorrrite geven. 
PO, VO, en HO hebben VWS aangeboden om gegevens beschikbaar te stellen aan 
MVWS. OCW-breed zien wij Been meerwaarde in een monitoring door het RIVM 
omdat er al via OCW-routes monitoring plaatsvindt (NRO-programma voor 
passend onderwijs, monitor studentenwelzijn voor HO). 

Vraag is of het wenselijk is dat het RIVM met eigen indicatoren en voorstellen 
voor monitoring komt (dubbelingen, gebrek aan deskundigheid en rapportage aan 
MVWS in plaats van aan MBVOM). 

Context 

Aanleiding 
In juni 2018 heeft minister De Jonge, mede namens de andere departementen 
het programma Onbeperkt meedoen" aangeboden aan de Tweede Kamer. In dat 
programma worden op een aantal domeinen actielijnen uitgezet om de 
implementatie van het VN-verdrag te bevorderen. De meeste actielijnen in dit 
programma vallen onder verantwoordelijkheid van andere departementen (met 
name: SZW, IenW, OCW en BZK). 

VWS investeert fors in capaciteit op dit programma 
Ondanks het feit dat de inhoudelijke rol van VWS bij dit programma zeer 
bescheiden is (MVWS heeft de meeste VWS-specifieke thema's in andere 
programma's uitgewerkt) heeft VWS veel extra capaciteit op het programma 
gezet. Zo zijn er extra beleidsmedewerkers aangetrokken, een aantal 
communicatieadviseurs en is er nu een regisseur aangesteld. 
voormalig kwartiermaker van het programma, wordt trekker en aanspreekpunt 
voor de veldpartijen (VNG, VNONCW, 

Rol van coordinerend minister(ie) 
VWS is VOORSTANDER van actieve sturing en co6rdinatie op het programma. 
MVWS zoekt ook regelmatig de media op over ontwikkelingen op dit verdrag. 
Daarbij wordt soms wel eens over een beleidsterrein van een ander departement 
gecommuniceerd (een VWS-filmpje over richtlijnen openbaar vervoer met NS en 
Prorail (valt onder IenW), tweets van MVWS over Donald Duck in braille en 
media-initiatieven (MBVOM). 

Monitoring en sturing 
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Rapportage van het College 
Het College voor de Rechten van de Mens is bij wet aangesteld als toezichthouder 
op het verdrag. Zij rapporteren jaarlijks over de voortgang op het verdrag. De 
monitor focust op een aantal prioritaire domeinen, namelijk toegankelijkheid, 
werk, onderwijs en wonen. Het eerste rapport van het CvRM bevatte nogal wat 
hiaten en ook gaf het College toe dat de afstemming met departementen 
onvoldoende plaatsgevonden heeft. Men heeft toegezegd dit voor de volgende 
versie beter in te regelen. 

Eigen rapportage VWS 
VWS heeft vorige maand aangegeven ook een eigen monitor in te willen richten 
om stevig sturing te houden op de voortgang van het programma. Deze monitor 
richt zich op de uitwerking van de actielijnen in het programma Onbeperkt 
meedoen. VWS heeft hiervoor het RIVM de opdracht gegeven om een voorstel te 
doen voor succesindicatoren en invulling van de monitoring. Het RIVM wil hun 
voorstellen nog voor 2019 met alle betrokken departementen bespreken. 

OCW heeft aangegeven hier op dit moment geen meerwaarde in te zien. Voor de 
onderwijssectoren geldt, dat de voortgang op onze actielijnen al gemonitord 
wordt. De collega's van Media en Cultuur geven aan dat zij de monitoring graag 
zelf ter hand nemen, maar eventueel wel met het RIVM in gesprek willen om van 
gedachten te wisselen over de invulling.. 

Datum 
14 november 2018 
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