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Betreft: De Europese scholen

In 2015 heeft het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap haar bezorgdheid geuit 
over het feit dat de Europese scholen de aanpassingen die nodig zijn om kinderen met een handicap 
inclusief onderwijs te laten volgen niet doorvoeren, hetgeen in strijd is met de niet-afwijzingsclausule1. 
Ook de ombudsman van de EU heeft deze kwestie op 26 januari 2016 aan de orde gesteld2.

In een gezamenlijk verslag van het Europees Gehandicaptenforum en Human Rights Watch3 wordt 
vermeld dat de EU-instellingen hun personeel financieel tegemoetkomen bij de inschrijving van 
kinderen met een handicap bij privéscholen. Zo heeft de Commissie deze tegemoetkoming verhoogd 
van 80 % naar 100 %, terwijl dit bedrag geïnvesteerd had kunnen worden in de inclusie van kinderen 
met een handicap in de Europese scholen.

1. Welk beleid inzake onderwijs aan kinderen met een handicap volgt het systeem van Europese 
scholen momenteel en waar is dit beleid op gebaseerd?

2. Welk bedrag trekt de Commissie jaarlijks uit voor leerondersteuning aan kinderen met een 
handicap binnen het systeem van Europese scholen en hoe verhoudt dit zich tot het bedrag dat 
jaarlijks wordt betaald voor kinderen met een handicap die niet zijn toegelaten tot een Europese 
school of die van een Europese school naar een privéschool moesten?

1 Paragrafen 84 en 85, 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2f
CO%2f1&Lang=en

2 https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/48406
3 https://www.hrw.org/report/2018/12/04/sink-or-swim/barriers-children-disabilities-european-school-system


