
HET INCLUSIEVE LEVEN 
ZOALS HET IS… 

Maud, Laurence & Luna  

(in het “gewone” middelbaar) 



WIE IS MAUD? 

Een gezellige jonge dame, meestal het 
zonnetje in huis en soms eens koppig 
 Een jongvolwassene met Down 

Syndroom 

 

Soms persoonlijke zorg nodig 

  Maar wil ook heel wat zelfstandig 

kunnen vb. stage, op pad gaan 

 

Ook wel een vriendin, we kennen 
elkaar ondertussen 7 jaar! 

 

 



WIE IS LAURENCE? 

Meestal heel gemotiveerd maar een 
beetje trager  Een tiener met een 

cognitieve beperking 

 

Soms persoonlijke zorg nodig maar 

wil ook heel wat zelfstandig kunnen!! 

 

Heeft door heel harde inzet, haar 
getuigschrift lager onderwijs behaald 
in 1B. 



WIE IS LUNA? 

 

 

Een uitbundige, sociale puber die door 
ondersteuning heel wat leert  Een 

tiener met een cognitieve beperking 

 

Soms persoonlijke zorg nodig 

  Maar kan ook heel wat zelfstandig 

  Vb. bus nemen, sporten 

 

 



WIE IS LIESBETH? 

 ION-leerkracht  

 

Orthopedagoog en leerkracht 

 Bachelor Orthopedagogie (KdG 
Antwerpen) 

 Master Orthopedagiek (Ugent) 

 Lerarenopleiding in avondonderwijs 
 

Verschillende leerlingen: 3 lln in het 
middelbaar en 1ll in de lagere school 
+ opvolging van andere jongeren. 



WAAROM INCLUSIEF 
ONDERWIJS? 

Een kind (niet) zoals de anderen  

Erbij horen 

 Jongeren leren van jongeren 

Kunnen Maud, Luna & Laurence iets 
betekenen voor de andere kinderen? 

 



WAT IS ION? 

Leerlingen met toegang tot het 
buitengewoon onderwijs 

Toch keuze voor gewoon onderwijs  

  ION = inclusief onderwijs 

Doel: 
 Sociale en emotionele integratie en welzijn 

 Maximale kansen geven op ontplooiing: Schoolse 
vaardigheden en leerwinst 

 Andere leerlingen: diversiteit in de maatschappij 
concreet maken 

Belang van het kind & klasgenoten: 
welbevinden van de leerling(en) 



DEEL 2: WIE 
HOORT ER NOG 
ALLEMAAL BIJ? 

 TEAMWERKING 



WAT IS EEN TEAM 

Rond Maud, Luna & Laurence ‘draait’ 
een heel team van verschillende 
mensen: 

 

Schools niveau: leerkrachten, directie 

 

Thuis niveau: mama, papa, brussen 

 

Op verschillende niveau’s: 
ondersteuners 



TAKEN ONDERSTEUNER 

Er zijn voor de ION-leerling 

Sterktes van iedereen benutten 

Werk verdelen 

Formele en informele communicatie 

Tips, advies, suggesties geven, 
motiveren van de lln en lkr (en 
stagiairs) 

Als leerkracht dat goed vindt: ook 
andere leerlingen helpen of een 
handje toesteken 

 

 



WIE HOORT ER NOG BIJ? 

Klasgenoten 

Leerkrachten 

Ouders 

Brussen 

Directie 

Zorgleerkracht 

CLB 

… 

 

 



DEEL 3: HOE 
ERBIJ LATEN 
HOREN? 

PARTICIPEREN EN 
LEREN 



PARTICIPATIE 

Doel: maximaal mee volgen van de 
klassikale instructie en inoefening 

 

Niet overgeslagen worden als iedereen 
mag antwoorden 

 

Suggesties en info geven aan de 
leerkrachten! 

 



PARTICIPATIE 
BEVORDERENDE MIDDELEN 

Hulpmiddelen 

Aangepaste werkblaadjes 

Verduidelijkende schema’s 

Aangepaste toetsen 

Persoonlijk rapport 

… 

 

 



PIRAMIDE VAN DE 
KLASPRAKTIJK 

Aansluiten waar mogelijk bij de 
leerstof van de klasgenoten 

Zelfde onderwerp en oefeningen, 
anders aangepakt. Vb. Maud PAV 

 Indien noodzakelijk: parallelle leerlijn 

 = Zelfde onderwerp als de klasgenoten, 

maar andere oefeningen (meer op het niveau 
van de lln) 

 Individuele momenten vb. Wiskunde 

Lessen laten vallen vb. Frans 

 

 



DEEL 4: EEN 
PLAN OM ERBIJ TE 
HOREN 

 SOCIALE RELATIES EN 

DOELENPLAN 



SOCIALE RELATIES 
STIMULEREN 

Aanvaarden van Maud, Luna en 
Laurence met hun mogelijkheden en 
hun beperkingen 

Maud, Luna en Laurence hebben 
klasgenoten waar ze kunnen op 
terugvallen 

Wat doen anderen voor hen? Heel wat 
spontaan! 

Ondersteuners en ouders stimuleren 
sociale relaties  

 vb. verjaardagsfeestje organiseren, 

 

 



HANDELINGSPLAN 

Een document waarin staat hoe we 
Maud, Luna en Laurence gaan 
ondersteunen. 

Sociaal-emotioneel 

Participatie 

Schoolse vaardigheden per vak 
aandachtspunten 

 

Wie werkt aan wat 

Wie is verantwoordelijk voor welk vak? 

 


