
Getuigenis: Wat helpt ouders? 
 
Intro 
 
Ik ben de papa van Lio die dit jaar 8 wordt, Lio heeft een algemene ontwikkelingsachterstand en 
zit momenteel in het eerste leerjaar van het reguliere onderwijs. Lio heeft tot hiertoe alles 
inclusief gedaan van créche tot zelfs de scouts. Ze is nooit naar het buitengewoon onderwijs 
geweest. 
 
Waarom? Omdat wij Lio steeds gevolgd zijn in haar gevoel, wat zij wil en leuk vindt. We willen 
haar alle kansen geven om zichzelf te ontplooien. Want welke ouder wil nu niet alle kansen 
geven aan zijn/haar kind. En dat is wat ik als ouder het belangrijkste vind om aan jullie mee te 
geven. Zie het kind staan en niet de beperking/probleem.  
 
Is het makkelijk geweest, neen echt niet. Verre van zelfs. Wij hebben vaak getwijfeld en zijn 
vooral vaak aan het twijfelen gebracht door scholen, vrienden, media, enz... We hebben goede 
jaren gehad maar ook zeer slechte. 
 
Het is echt pionierswerk en vraagt de volledige inzet van ons als ouders anders lukt het helaas 
niet. Het is door enkele wonderjuffen en ondersteuners dat wij weten dat het kan. Dat het niet 
makkelijk is weet iedereen, maar het is enorm verrijkend en je kan mee geschiedenis schrijven. 
En nog het meest belangrijke je geeft mensen een eerlijke kans om deel te nemen aan de 
maatschappij, je maakt ze zichtbaar!  
 
 
 
Ik heb hier enkele tips die ouders enorm kunnen helpen maar zeker ook diegene die te maken 
krijgen met die mooie en unieke kinderen, ik kan wel enkel vanuit mijn eigen verhaal en 
ervaringen vertrekken en als geëngageerd en participerend ouder. 
 

• Open kijk Open blik 
Alles start met een open kijk. Een school die een kind met beperking verwelkomt, is de 
eerste stap. Een leerkracht die nieuwsgierig is en het als een uitdaging bekijkt, is een 
eerste stap. Veel meer is er eigenlijk niet nodig. De zin om het te doen is nodig en de inzet 
om creatieve oplossingen te gaan zoeken. Zoals ik al zei, zie het kind staan, zie wat jijzelf 
kan leren, hoe deze ervaring jou kan verrijken en sterker maken als leerkracht. Durf de 
standaard los te laten en creatief na te denken over je aanpak en klas.  
 
Voorbeeld juf Tinne en juf Myriam. 

 
 

• Vertrouwen 
Geef als school of leerkracht het gevoel aan de ouders en het  kind dat je ervoor wil gaan 
en dat het kind welkom is. Het is de slechtste start voor iedereen wanneer dit niet het 
geval is. Als je bij aanvang van het schooljaar moet beginnen met iedereen te overtuigen 
dat het kan ben je meteen al een paar weken kostbare tijd kwijt. heb je bedenkingen bij het 



inclusie-verhaal? Dat kan en is begrijpelijk maar uit dit niet naar de ouders toe aub, 
bespreek dit met de ondersteuners, de directie, het CLB. Wij ouders hebben absoluut geen 
boodschap aan die twijfels, wij willen vooruiten knallen! Wanneer wij ons kind met een 
gerust hart kunnen afzetten aan de schoolpoort, dan weten we dat het goed zit. 
 

• Open communicatie en overleg 
Een inclusie traject is niet evident. Als leerkracht zit je met vele vragen, bedenkingen, 
angsten en zorgen: doe ik het wel goed? Is dit het juiste? De leerkrachten waarmee we tot 
nu toe een succes verhaal mee hebben ervaren, zijn leerkrachten die: 

 
-mondig zijn: aan de ouders soms pittige vragen durven stellen en aan collega’s 
-zich kwetsbaar durven opstellen: hun bezorgdheden durven uitspreken, ook 
naar de ouders toe  

 -op zoek gaan naar oplossingen en niet blijven hangen bij wat niet goed loopt 
-erin slagen om anderen te betrekken in hun zoektocht zodat ze er niet alleen voor 
staan: ondersteuners bevragen, andere collega’s, zichzelf informeren, naar een 
buitengewone school gaan kijken, advies vragen. 

 
Ben je bang (wat zeer begrijpelijk is), zorg dan dat die angst wordt gedragen door er een 
team-verhaal van te maken. Je staat er echt niet alleen voor. Als dit wel het geval is klopt 
er iets niet op de school waar je les geeft, het team maakt je sterk en zorgt voor succes. Je 
team wordt versterkt door de ondersteuner(s), de zorgjuf(fen), de directie, de ouders, het 
clb, zelfs de betrokken therapeuten.  
 
Vb. van op de speelplaats: onze dochter pitst soms andere kinderen, omdat ze niet kan 
praten en pitsen is dan een vorm van communicatie en aandacht krijgen, maar soms ook 
omdat ze gewoon stout gedrag vertoont. Nu Lio haar juf is niet altijd aanwezig op de 
speelplaats. Andere juffen kwamen dan naar de juf om het pitsgedrag te melden. Op zich 
goed, maar er was ook zoiets van “hoe pak ik dit kind aan gezien haar beperking”? 
Tijdens een overleg met de juf en de zorgcoordinator en ondersteuner en met ons, hebben 
we dit opengetrokken en duidelijk gemaakt dat ook de andere juffen, turnleraars, 
bewakingsmedewerkers enz. , heel het schoolteam gebrieft kan worden hoe dit probleem 
aan te pakken als het zich stelt en dat niet alles naar de juf komt. 
 
 

• Klasgenoten 
De andere klasgenoten hebben niet zoveel moeite met Lio. Het zijn de volwassenen die 
het een “inclusieprojectje” noemen. Voor klasgenoten verdampt de term inclusie; 
Lio is Lio. En dat is mooi om te zien. Klasgenoten kunnen de leerkracht soms ontlasten, 
helpen zorgen voor elkaar, leren omgaan met het anderszijn. Die klasgenoten krijgen 
levenslessen mee! En ze maken er mee een succesverhaal van! Lio wordt opgenomen in 
de klas door de klasgenoten. Zoveel moeite kost hen dat niet. 
 
 
 
 
 



• Voorbereiding 
Bereid je goed voor: en neem op tijd contact op met de ouders en het kind. Spreek met de 
vorige leerkracht of school. Is er een handelingsplan, waar moet ik rekening mee houden, 
wie is het kind. Is er materiaal, geef het door. Overleg. Praat. Blijf niet zitten met je 
bedenkingen en zorgen. Het maakt je niet een mindere leerkracht als je het niet weet, nee, 
het maakt je net een goede leerkracht omdat je net verder durft kijken dan je eigen 
wijsheid en luistert naar anderen. Als je voorbereid bent, al wat info hebt, zal je start veel 
rustiger zijn. Je moet tenslotte in september ook nog al die andere kinderen leren kennen, 
dus kan je beter een stap voor zijn. 
 

 
• Wees mild 

Leg de lat niet te hoog voor jezelf, vertrek vanuit de noden van het kind een wees blij met 
elke stap die je maakt hoe klein die soms ook is. Onze dochter hoeft de eindtermen niet te 
halen en volgt haar eigen traject binnen de klas. Let op, het blijft wel de bedoeling haar 
zoveel mogelijk te betrekken in de klas, de groep. 

 
 

• Lange termijn 
Bekijk het niet per jaar maar durf ook vooruit te denken. Het is enorm tijdrovend en 
frustrerend wanneer je elk jaar het gevoel hebt dat je terug van nul moet vertrekken, 
mensen motiveren, inclusie verdedigen, ... het is nog te vaak van laten we het dit jaar 
proberen en dan zien wel, dat werkt niet. Het werkt zelfs enorm vertragend op die manier. 
En geeft ons als ouders weer het gevoel dat de school er niet ten volle voor wil gaan. Lio 
is er niet enkel dit jaar, ze is er de komende 6 jaar, en nog heel haar leven in onze 
maatschappij, dus bereid je daar ook op voor, maak andere potentiële leerkracht hiervan 
bewust. Er wordt nog vaak gedacht dat het M-decreet iets tijdelijk is, slecht nieuws want 
dat is niet zo, dus kan je beter er iets positiefs van maken dan er te blijven tegen vechten. 

 
 
Ga voor succesverhalen, het zal niet alleen jou energie en kennis geven maar ook anderen 
aanmoedigen door te zetten en te leren. Ze bestaan die superleerkrachten, top-ondersteuners, 
enz.... Wij hebben ze gelukkig al ontmoet en samen inclusie gemaakt. Het kan dus echt, die 
inclusie, beter nog ze is volop bezig.  
 
Zorg ervoor dat de naam INCLUSIEF verdampt en dat het de normaalste zaak wordt dat iedereen 
die wil welkom is! 
 
 
 
 
 


