Diversiteit als meerwaarde
Engagementsverklaring van de Vlaamse onderwijswereld
Overwegende

¬
¬
¬
¬

dat onze leerlingenpopulatie steeds diverser wordt;
dat diversiteit de norm is voor de concrete organisatie en vormgeving van ons onderwijs;
dat scholen al een hele weg hebben afgelegd en steeds competenter worden in omgaan
met diversiteit en de realisatie van gelijke onderwijskansen voor al hun leerlingen;
dat er blijvend nood is aan bijzondere aandacht voor meer gelijke onderwijskansen voor
kinderen en jongeren in een achterstandssituatie en kinderen en jongeren met een
migratieachtergrond.

Gelet op

¬
¬
¬
¬
¬
¬

het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie,
inzonderheid de artikelen 2, 5 e) v. en 7;
het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, inzonderheid de artikelen 2, 28 en 29;
het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaams gelijke kansen- en
gelijkebehandelingsbeleid;
het Decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen I, inzonderheid artikel
I.3;
het Decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs, inzonderheid artikel 32
bis §1;
het Besluit van 17 december 2010 houdende de codificatie van het secundair onderwijs,
inzonderheid artikel 110/1.§1;

verklaren de Algemene Centrale der Openbare Diensten – Onderwijs, het Christelijk
Onderwijzersverbond, de Christelijke Onderwijscentrale, de Federatie Steinerscholen in
Vlaanderen, de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen,
de Gezinsbond, het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, GO! Ouders, het Interfederaal
Gelijkekansencentrum, het Kinderrechtencommissariaat, de Koepel van Ouderverenigingen van
het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs, het Kruispunt Migratie-Integratie, het Minderhedenforum,
het Netwerk tegen Armoede, het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de
Vlaamse Gemeenschap, het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, de Raad van Inrichtende Machten
van het Protestants-Christelijk Onderwijs, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, het Vlaams
Onderwijs OverlegPlatform, het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, de Vlaamse
Confederatie van ouders en ouderverenigingen, de Vlaamse Onderwijsraad, de Vlaamse
Scholierenkoepel, het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt en de Vrije-Clb-koepel,
hierna de partners genoemd, na overleg in de Vlaamse Onderwijsraad, dat werken in diversiteit
aan meer gelijke onderwijskansen tot de essentie van hun opdracht behoort en dat zij de morele
verantwoordelijkheid zullen blijven opnemen om vanuit hun eigenheid en opdracht te blijven
werken aan:
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