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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1402/2009, ingediend door Vasilios Katsioulis (Griekse 
nationaliteit), over gebrek aan steun voor leerlingen met een lichamelijke of 
geestelijke handicap op de Europese Scholen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is de vader van een autistische zoon die werd uitgesloten van deelname aan het 
onderwijs op een Europese School in Brussel. Indiener verwijst naar de ernstige problemen 
waarmee ouders die in dienst zijn van de EU en die gehandicapte kinderen hebben, worden 
geconfronteerd door het feit dat de Europese Scholen een gebrek hebben aan voorzieningen 
waarmee de integratie en volledige deelname van gehandicapte kinderen aan het onderwijs 
zeker kunnen worden gesteld. Indiener wijst er verder op dat de Europese Scholen geen 
alternatieven beschikbaar stellen voor kinderen die niet in de gewone klassen kunnen 
meedoen, maar zich beperken tot het voorstel dat de kinderen in kwestie worden opgenomen 
in de onderwijsstructuur van het thuisland. Indirect betekent dit dat de desbetreffende 
ambtenaren ofwel hun werk bij de EU moeten opgeven, ofwel gescheiden moeten leven van 
die gezinsleden die op deze manier gedwongen worden om weer in het thuisland te gaan 
wonen. Indiener verzoekt het Europees Parlement derhalve om deze dringende kwestie in 
behandeling te nemen en ervoor te zorgen dat de Europese Scholen personeel met de juiste 
specialisaties krijgen en de infrastructuur die nodig is om gehandicapte kinderen met speciale 
onderwijsbehoeften onderwijs van hoge kwaliteit te bieden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.
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 "De zoon van indiener, 9 jaar oud, gaat sinds 19.01.2009 naar school op de Europese 
School (ES) van Woluwe. Hij zit in de 1e klas van het primair onderwijs, sectie DE, in 
een klas met 12 leerlingen. Het kind, dat ernstige gedragsproblemen vertoont, ging 
voorheen naar een school voor speciaal onderwijs in Hamburg. 

 In oktober 2008 werd er tussen de ouders en de school bij wijze van proef een SEN-
overeenkomst (Special Education Needs) getekend, waarin de voorwaarden voor de 
opvang van het kind in de school waren vastgelegd. 

 Het kind is pas in januari 2009 op de school gekomen, omdat er tijd nodig was om de 
juiste maatregelen te treffen voor de opvang van het kind, namelijk het aannemen van 
twee gespecialiseerde, Duits sprekende personen en het inrichten van een ruimte in de 
klas, zodat het kind apart kan gaan zitten als hij daaraan behoefte heeft. 

 Het kind is drie jaar ouder dan de leerlingen van zijn klas, terwijl volgens het 
reglement van de ES dit verschil normaal ten hoogste twee jaar mag bedragen. 

 In de met de ouders ondertekende SEN-overeenkomst was de regelmatige 
aanwezigheid van het kind voorzien, met een aangepast schoolprogramma van 3 uren 
les/dag. In de praktijk bleek het kind vaak absent te zijn.

 De SEN-adviesgroep van de school in Woluwe heeft op 30 april 2009 een 
evaluatievergadering gehouden, waarin de adviesgroep concludeerde dat de school 
ongeschikt was om door te gaan met het onderwijzen van het kind en zich uitsprak 
over de noodzaak om een alternatieve oplossing te zoeken1. De directeur van de school
heeft aan de ouders het besluit doorgegeven dat het kind van school zou worden 
gestuurd. 

 Indiener is in beroep gegaan bij de Kamer van beroep van de ES. De Kamer van 
beroep heeft op 31.08.2009 het verzoek afgewezen en de argumenten, inclusief de 
argumenten met betrekking tot discriminatie, niet in aanmerking genomen. 2

OPMERKINGEN VAN DE COMMISSIE OVER HET VERZOEKSCHRIFT 

- De integratie van kinderen met specifieke behoeften in Europese scholen 

De Commissie besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de integratie van kinderen met 
specifieke behoeften in Europese scholen. Dit wordt met name benadrukt in het externe 
evaluatierapport3 van het SEN-programma dat in april 2009 aan de Raad van Bestuur (RvB) 
van de Europese scholen is gepresenteerd na een onderzoek waartoe door de RvB besloten 
was en dat gefinancierd is door het Europese Parlement: 

…. "Binnen de Raden van bestuur wijst de Commissie bijvoorbeeld met nadruk op het feit dat 
het SEN-budget van iedere Europese school in geen enkel opzicht gemaximeerd is. De 
Commissie ziet erop toe dat alle benodigde budgetten voor het creëren van de SEN-
onderwijsperioden die de school in kwestie noodzakelijk acht beschikbaar worden gesteld om 
aan de behoeften van de SEN-leerlingen te voldoen."

                                               
1 Procedure voorzien in het 'SEN-reglement', document van het Algemeen secretariaat van de Europese scholen 
2009-D-4710-nl-6
2 Beroep 09/14 van 31.08.2009
3 Document van het Algemeen secretariaat van de Europese scholen 2009-D-343-nl-1
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Tijdens het onderzoek zijn verschillende Europese scholen, waaronder die van Woluwe, 
bezocht door Zweedse deskundigen om de opvang van SEN-kinderen te evalueren. 

De Commissie benadrukt dat de integratie van de leerlingen inhoudt dat zij samen met de 
andere kinderen aan de activiteiten in de klas deelnemen. In het evaluatierapport wordt eraan 
herinnerd dat: 
"Het hoofddoel van het SEN-programma van de Europese scholen is om er zo goed mogelijk 
voor te zorgen dat de SEN-leerlingen actief kunnen deelnemen aan het gewone onderwijs en 
de gezamenlijke activiteiten van de klas, volgens hun capaciteiten en met geschikte hulp. Dit 
houdt een gegarandeerde minimumdeelname in van de leerling aan de collectieve cognitieve 
activiteiten."
"…het fundamentele principe is en blijft de integratie in de normale klas. Het is absoluut 
noodzakelijk dat deze integratie in het belang is van de cognitieve en psychosociale 
ontwikkeling van de betrokken leerlingen met een perspectief op verdere ontwikkeling." 

Dit begrip van integratie van en participatie door leerlingen staat ook in het reglement met 
betrekking tot de integratie van SEN-leerlingen in de ES. In dit reglement is voorzien dat:

"..het noodzakelijk is dat de Europese school in staat is om hun een geschikte pedagogische 
en sociale integratie te bieden. Indien dat niet het geval is, heeft de school het recht zich 
onbekwaam te verklaren en de ouders aan te raden om een scholingsoplossing te zoeken die 
beter is aangepast en toegerust voor de specifieke behoeften van hun kind. In dat geval helpt 
de school de ouders daarbij zoveel mogelijk. " 

- De conclusies van de Kamer van Beroep 

Wat het besluit betreft van de school in Woluwe, om de scholing van het kind van indiener 
niet voort te zetten, benadrukken de conclusies van de Kamer van Beroep duidelijk dat de ES 
niet bekwaam kan zijn om alle situaties met betrekking tot een gehandicapte leerling aan te 
kunnen, zoals is toegelicht in de volgende passages: 

"Het Verdrag houdende het statuut van de Europese scholen, op 21 juni 1994 gesloten in 
Luxemburg, is opgesteld voor de gezamenlijke scholing van kinderen van het personeel van 
de Europese Gemeenschappen, met het oog op de goede functionering van haar instellingen. 
… Indiener heeft hieruit het bestaan afgeleid van een subjectief recht dat de kinderen van 
ambtenaren worden toegelaten in de scholen en dat deze de noodzakelijke maatregelen treffen 
voor hun onderwijs, gebaseerd op de behoeften van de school. Deze conclusie blijkt echter 
noch uit de tekst van het Verdrag noch uit het algemene reglement dat door de Raad van 
Bestuur gepubliceerd is … noch uit de normatieve ontwikkelingen van de regelgeving 
weergegeven in het document over de integratie van leerlingen met specifieke behoeften in 
Europese scholen…

… Het onderwijs is een aanbod, een mogelijkheid en geen verplichting, in tegenstelling tot de 
nationale systemen, die alle leerlingen in de schoolgaande leeftijd moeten toelaten en 
integreren om te voldoen aan hun fundamentele recht op onderwijs; dientengevolge is het 
personeel van de Gemeenschappen niet verplicht om hun kinderen naar een Europese school 
te sturen en is de Europese school niet verplicht om alle mogelijkheden te bieden waarover 
een nationaal systeem beschikt om ervoor te zorgen dat geen enkel kind in de schoolgaande 
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leeftijd wordt uitgesloten ...

… Een te groot aandeel individueel onderwijs vormt opnieuw een uitsluiting die de betrokken 
leerlingen doet opvallen en stigmatiseert (SEN-reglement). 

… De integratie hangt af van de ernst van het geval en van de beschikbare middelen voor de 
school, die zich onbekwaam kan verklaren om zo geen verantwoordelijkheid te aanvaarden 
waaraan zij niet zal kunnen voldoen.

... Een van de bevoegdheden van de "SEN-adviesgroep" is de mogelijkheid om stopzetting 
voor te stellen van het onderwijs op de Europese school in geval van het duidelijk ontbreken 
van vooruitgang of wegens het onvermogen van de leerling om te integreren in het leven op 
school en de aanbeveling om een alternatieve vorm van onderwijs te zoeken …"

- Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en 
het systeem van de Europese scholen 

Indiener verwijst naar artikel 24 van het Verdrag dat betrekking heeft op onderwijs en waarin 
is bepaald: 

" De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op onderwijs. 
Teneinde dit recht zonder discriminatie en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, 
waarborgen Staten die Partij zijn een inclusief onderwijssysteem op alle niveaus en 
voorzieningen voor een leven lang leren… Teneinde dit recht uit te kunnen oefenen, zien de 
Staten die Partij zijn erop toe dat a) personen met een handicap niet op grond van hun 
handicap worden uitgesloten van het algemene onderwijssysteem, en dat kinderen met
een handicap niet op grond van hun handicap worden uitgesloten van gratis en verplicht 
basisonderwijs of het voortgezet onderwijs."

De Commissie benadrukt dat het van kracht worden van dit Verdrag van de Verenigde Naties 
niet betekent dat iedere school alle kinderen moet toelaten, ongeacht hun specifieke behoeften 
in verband met hun handicap, maar dat de algemene onderwijssystemen van de staten moeten 
voorzien in een onderwijsaanbod voor alle gevallen. 

Welnu, de Europese Scholen vormen geen algemeen volledig onderwijssysteem dat 
vergelijkbaar is met een algemeen nationaal onderwijssysteem, dat verplicht 
onderwijsmogelijkheden moet bieden voor alle kinderen. De Europese Scholen zijn gewone 
scholen (en geen gespecialiseerde scholen) die klassiek academisch onderwijs bieden met als 
doel het Europees baccalaureaat dat toegang geeft tot het hoger onderwijs. Zo bieden de 
Europese Scholen bij voorbeeld geen beroepsonderwijs, geen technisch onderwijs, geen 
voortgezet onderwijs voor andere diploma's voor voortgezet onderwijs noch sportonderwijs 
van hoog niveau enz.

- Het specifieke geval van het kind van indiener

Ook aan het geval van het kind van indiener heeft de Commissie al haar aandacht gegeven en 
er hebben vele gedachtewisselingen en een ontmoeting plaatsgevonden tussen indiener en de 
Commissie. 
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Nadat de school tot de conclusie was gekomen dat zij verder geen onderwijs meer kon geven 
aan het kind, hebben de diensten van de Commissie en de maatschappelijke dienst van het 
Europese Parlement zich gezamenlijk ingespannen om het gezin te helpen om een alternatieve 
oplossing te vinden.

Een van de problemen met het onderwijs voor het kind in België in een gespecialiseerde 
instelling die in staat is om het hoofd te bieden aan zijn behoeften als gevolg van zijn 
medische toestand is de hoofdtaal van het kind, te weten het Duits. Daarom hebben de 
diensten contact opgenomen met het Belgische netwerk voor Duitstalig onderwijs. Dank zij 
dit contact is er een speciale school voor autistische kinderen gevonden in Eupen in de 
Oostkantons, in de Duitstalige gemeenschap van België.

Deze school past onder andere de door de ouders gewenste ABA1-methode toe, kan hun kind 
opvangen en er bestaat een mogelijkheid voor internaat. De indiener heeft de gegevens 
hiervan ontvangen.2 Het grootste belang van het kind is onderwijs te krijgen in een instelling 
die het beste voldoet aan zijn behoeften. 

Conclusies

In tegenstelling tot de beweringen van indiener, laten de toename van het aantal SEN-
leerlingen (457 voor het schooljaar 2008/09 ten opzichte van 274 in 2004/2005, dat wil 
zeggen 2,11 % van het totale aantal leerlingen), evenals de toename van het aantal gevallen 
die een zeer intensieve behandeling nodig hebben (24 gevallen in 2008/09 tegenover slechts 
10 in 2007/08) zien dat de scholen steeds vaker oplossingen vinden om kinderen met 
ernstigere problemen te integreren. De Commissie ziet erop toe dat alle benodigde financiële 
middelen ter beschikking van de scholen worden gesteld. 

De Europese Scholen nemen alle redelijke maatregelen voor de integratie van kinderen met 
specifieke behoeften als gevolg van een handicap, maar zij hoeven niet in alle situaties aan de 
behoeften te kunnen voldoen. Zo kunnen de Europese Scholen ertoe komen om zich in 
bijzondere gevallen onbekwaam te verklaren, zoals is gebeurd bij de zoon van indiener, de 
daadwerkelijke inspanningen van de school voor de integratie van het kind ten spijt. 

Overigens hebben de maatschappelijke diensten van het Europese Parlement, in 
samenwerking met de diensten van de Commissie die belast is met de Europese Scholen, de 
familie geholpen om een aangepaste school te vinden en zijn er door zijn werkgever 
maatregelen voor financiële steun getroffen. 

                                               
1 ABA is een behandelmethode die tot doel heeft het gedrag te veranderen van kinderen met autisme om hun 
socialisering mogelijk te maken. Deze methode roept zeer tegengestelde reacties op, sommige enthousiast, 
andere kritisch, want de methode is een training en geen therapie en legt het kind een druk op die vergelijkbaar is 
met een vorm van geweld. De methode moet dagelijks, 30 tot 40 uur per week, worden geoefend om resultaat op 
te leveren.
2 IDS, Monschauerstrasse 10,B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, 
www.autisme-exodus.org/fr/01_historique.htm


