
EEN STERK TRAJECT IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS    
 

EMMA  

 
 

DOOR KATHLEEN DE VOS EN JEROEN MARIËN  
 

(GEZIN & HANDICAP) 
 



Voorstelling 

• 1 ) Kathleen ( moeder van Emma ) 

• 2)  Jeroen ( begeleider/mentor van Emma ) 

• 3)  Gezin en handicap 



Getuigenis 

 

3 Sleutelmomenten in het leven van Emma 

 

• 1) geboorte tot eerste leerjaar 

• 2) Lager onderwijs 

• 3 ) Secundair onderwijs 



Sleutelmoment 1 
De geboorte van Emma en het traject tot aan het eerste leerjaar 

  - significante signalen  

  *  in slaap vallen bij bezoek 

  *  aversie tegen nieuw parfum 

  *  op een andere manier omgaan/spelen met speelgoed 

  *  stress bij drukte ( bv. Supermarkt, sirene van  
       ziekenwagen,… ) 

 -  Is Emma “anders” ?  

  * kleuterschool 

  * visie ouders    visie leerkrachten en directie 

 - Zoektocht naar antwoorden 

  * neurolinguïst -  COS – ontwikkelingspsychiater –  

     diagnose ASS  

 -  Start in gewoon onderwijs met GON begeleiding en in  
     samenwerking met het COS 

 



DENK MOMENT 

• Conclusie van de ouders: het gewone circuit 
biedt te weinig hulp voor Emma. Noodzaak 

aan individuele en aangepaste 
aanpak/begeleiding dringt zich op 

 

• VRAAGSTELLING : Vinden jullie deze keuze 
verantwoord en begrijpelijk of zouden jullie 

het anders aangepakt hebben? 

 

 



Sleutelmoment 2 
Emma in de lagere school 

  - Gewoon onderwijs loopt niet : 
 
  * gebrek aan communicatie 
  * functie van GON ? 
  * regressie van Emma 
  * psychoses van Emma 
 
 - Vraag naar buitengewoon onderwijs : 
 
  * Berkenbeek of Jonghelinckxhof ( KOCA )  
   - praktische keuze of rationele keuze ? 
  * intake Jonghelinckxhof ( onderwijs én internaat ) 
   -  algemene ontwikkeling primeert op schoolse  
      vaardigheden 
   - grote hulpvraag 
   - snelle inzichten gebaseerd op expertise 
   - effect van hulpverlening op korte termijn 
  * Gunstige evolutie door specifieke hulpverlening en onderwijs 
 -  



DENKMOMENT 

 

• Conclusie : Evolutie van Emma verloopt zeer 
gunstig. 

 

• Moet Emma in het bijzondere circuit blijven of 
de overstap overwegen naar het ‘gewone’ 
circuit ? 



Sleutelmoment 3 
Emma in het secundair onderwijs 

 • overgang van Jonghelinckxhof naar Emmaüs 

 - nieuwe school en nieuwe leefgroep 

 - IHP ( individueel handelingsplan ) 

  - aangeleerde vaardigheden 

  - nieuwe realistische doelen 

  - inspraak Emma belangrijk 

 

• Talrijke perspectieven : 

- Ontdekking van kansen en talenten 

- schools :  OV1 naar OV3 naar stages naar Piva 

- zelfredzaamheid ( gebruik openbaar vervoer, geldbeheer…) 

- Vrije tijd mogelijkheden ( sporten in clubverband, buitenlandse          
kampen, met familie op uitstap/reis, vrienden, …) 

 

 
 
 



DENKMOMENT 

• STELLING :  Dankzij het buitengewone circuit 
heeft Emma alle ontplooiingskansen gekregen 
en verworven om tot echte inclusie te komen, 
met name ten volle te kunnen participeren in 
onze samenleving… 

 

  akkoord of niet akkoord ? 



  

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie aandacht voor 
de inclusiegedachte voor mensen met een beperking. 

 

  Kathleen en Jeroen 


