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Mobiele begeleiding op de klasvloer en daarbuiten 

 

Jasna Kerstens 

Gaby Pereira 

 



Sector welzijn - VAPH 

 

• Ondersteuning aan (o.a.) kinderen & jongeren 
met (vermoeden van) een beperking en/in hun 
netwerk 

 

o Begeleiding: mobiel en/of ambulant 

o Dagopvang/dagbesteding 

o Verblijf: kort- of langdurig 

o Outreach: eenmalig of traject 

 

Rechtstreeks & niet-rechtstreeks toegankelijk 

 



Multidisciplinair team 

 
• Onthaalmedewerkers 
• Agogisch begeleiders 
• Zorgkundigen  
• Therapeuten 
• Medische dienst 
• Agogen     
• Maatschappelijk werkers     
• Team Geestelijke Gezondheidszorg 
• Supportief –palliatieve zorgmedewerker 
• Technische dienst 
• … 

 
   Een hele voorziening in je achterzak 



Mobiele begeleiding: 
verschillende vloeren 

 

 

• Thuis 

• School 

• Opvang 

• Vereniging 

• Werk 

• Elders  

 

Al dan niet gecombineerd 

 



Focus op verbinding: 
SAMEN 

 

 
• Met kennis van elkaar  

• Samen zorg dragen 

• Met respect voor elkaar 

• Perspectiefgericht  

• In goede en slechte tijden 

 

Gedeeld zorgkader 

 



Krachtgericht 

 

 
• Kind  

• Anderen 

• Directe interacties tussen kind & ander 

• Netwerk  

 

Wat werkt hier & nu en kan groeien?!  



Brede kijk  

 
• Doorlopende zorg & ondersteuning:  

o Thuis & buitenhuis/schools & buitenschools 

o Dag & nacht  

o Week & weekend 

o Schooldagen & vakantiedagen 

 

• Verschillende levensdomeinen (model van QOL) 

 

Holistisch 

 



Quality Of Life 

 

 

• 8 domeinen 

* Persoonlijke ontwikkeling * Materieel welbevinden 

* Zelfbeschikking   * Emotioneel welbevinden 

* Rechten    * Fysiek welbevinden  

* Sociale inclusie   * Interpersoonlijke relaties
  

• In nauwe samenhang 

 

   Objectief & subjectief bekeken 

 



Evolutie mobiele 
begeleiding 

 

• Thuisbegeleiding (De Kleine Beer) 

 

• Pilootproject MFC 

o Partner in inclusie – kleuterwerking  

o BATO 

 

• Verbreding 

 

Groei 



Circulair proces 

•Regelmatige 
evaluatiemomenten 

•Perspectief/toekomstbeeld 
in begeleiding brengen 

•Steeds in overleg met alle 
partijen 

•Hoe werken we verder?  

•Welke verwachtingen zijn 
er nog?  

 

 

•Samen zaken uitproberen 

•Gericht coachen leerkracht 
en team 

 
 

•Observatieperiode: 

•Wat loopt goed? 

•Waar moeten we zaken 
aanpassen? 

•Motivatie 

•Vaardigheden 

 

•Terugkoppeling met hele 
team 

•Doelen vastleggen Nieuwe 
zorgvraag 

Handelings
-gericht 
werken 

Opvolgen 

-de fase 

Evaluatie:   
bijsturen of 
afronden 



  

 



Finn 8 jaar Type 2 

3e kleuterklas 

• Observatie 

• Sociale 
vaardigheden 

• Motivatie 

• Voorbereiden op 
het eerste (Finn en 
team)  

 

 

 

• Focus: overstap 
voorbereiden 

1e leerjaar 

• Finn wegwijs 
maken  

• Leerkracht 
ondersteunen 

• Rust inbouwen 

• Mee nadenken over 
toekomst 

 

 

 

• Focus: zich goed 
voelen  

2e leerjaar 

• Leerkracht 
begeleiden in 
aanpak 

• Samen denken over 
aanpassingen 

• Zelfstandig werk 
uitbouwen 

 

 

 

• Focus: perspectief 
inbrengen 

 



Wat zouden jullie doen?  

 

 
 

Finn wijkt steeds meer af van de doelen van het 
klascurriculum en heeft steeds minder momenten 
dat hij de les inhoudelijk kan volgen.  



Niels 7 jaar  Type 2 

3e kleuterklas 

•Observatie 

•Hoe leert hij, wat 
vindt hij leuk 

•Hoe motiveren we 
hem 

•Overstap naar 1e 
met leerkrachten 
voorbereiden 

 

 

 

 

 

•Focus: overstap 
voorbereiden 

1e leerjaar 
school A 

•Niels wegwijs 
maken in eerste 

•Leerkrachten en 
school helpen 
aanpak te zoeken  

 

 

 

 

 

 

 

•Focus: zich goed 
voelen 

 

•-> niet gelukt 

1e leerjaar 
school B  

•Niels wegwijs 
maken en weer tot 
rust komen 

•Leerkracht 
bevestigen en 
coachen 

•Na de start waar 
goed gedrag 1e 
prioriteit is, kijken 
hoe we verder 
werken 

 

 

•Focus: op tempo 
Niels traject 
uitstippelen 



Niels 

Het verschil tussen de 2 scholen?  

 

o Durven kijken vanuit een kind 

o Durven creatief zijn 

o Durven out of the box denken 

o Durven fouten maken en dan weer bijsturen 

o Durven kritisch kijken  

o …  

 

Durven! 



Wat zouden jullie doen?  

 

 

 
Niels wil tijdens het kringmoment op maandag 
vertellen hoe zijn weekend was, maar praat heel 
onverstaanbaar. Niemand weet eigenlijk waar hij 
het over heeft.   



Wat geeft energie?  

 

 

• Werken vanuit een positieve insteek  

• Je ziet een kind groeien  

• Creatief zijn 

• Coach aan de zijlijn 

• Niets ‘moet’, alles behoort tot mogelijkheden 

 
Een avontuurlijke tocht 

 
 

 



Wat zouden jullie doen? 

 

 

 

 

 

Finn vindt het moeilijk om te blijven zitten aan zijn bank en 
wil steeds overal kijken wat er aan het gebeuren is? 

  

 



Hindernissen  

 

 
• Partner >< expert 

• Samen aan tafel blijven zitten 

• Bewaken van het optimisme 

• Een team dat te streng is voor zichzelf 

 
Inclusie: een ‘probleem’ van volwassenen? 



Wat zouden jullie doen?  

 

 

 

 

Niels toont in individuele momenten goed wat hij 
kan en heeft heel wat vaardigheden. Wanneer hij 
alleen moet werken en er geen begeleider naast 
hem zit komt hij niet tot werken. 

 



Perspectief  

 

 
Het zou leuk zijn dat we over x-aantal jaar niet 
meer over ‘inclusie’ hoeven te praten… 

 en het eindelijk normaal is. 

 

 
Wens 



Interesse?  

 

 
• Aanvragen: clientonthaal@heder.be  

 

• Algemene vragen: info@heder.be  

 

• www.heder.be 

 

 

 

 

mailto:clientonthaal@heder.be
mailto:info@heder.be
http://www.heder.be/


Voorwaarden  

 

 
• Akkoord van ouders 

 

• RTH versus N-RTH 

 

• Kostprijs 

 

 

 

 


