
 

 

 
Over mezelf:  Kathleen Van Wynsberghe, moeder van 3 kinderen en deeltijds werkende 
als verloskundige 
                      Ik ga je vertellen waarom wij gekozen hebben om Maud, 18 jaar en met het 
syndroom van Down,  inclusief onderwijs te laten volgen en wat de problemen zijn 
geweest die we op ons traject zijn tegengekomen . 
 
Ik wil jullie graag nog toevertrouwen dat mijn uiteenzetting niet dient om mensen te 
overtuigen dat inclusief onderwijs de enige goede onderwijsvorm is voor onze kinderen 
maar het is wel een pleidooi voor de keuzevrijheid die ouders zouden moeten hebben 
wanneer zij beslissen waar het volgens hen het beste is dat hun kind zal school lopen. 
 

Waarom incl onderwijs 
Om jullie te vertellen waarom we voor inclusief onderwijs gekozen hebben ga ik beginnen 
bij het begin . 
Toen we ouders werden van Maud was het voor ons instinctief al heel snel duidelijk welke 
toekomst we voor haar wilden nl hetzelfde als voor je andere kinderen  een gelukkig en zo 
‘rijk’ mogelijk leven, we wilden dat ze volledig en volwaardig zou kunnen participeren 
binnen onze samenleving, erbij zou horen.We wilden haar ontplooiingskansen zoveel 
mogelijk optimaliseren  in elk aspect van haar zijn sociaal, fysisch, motorisch, emotioneel, 
gedrag, cognitie( het wezen bestaat niet alleen uit cognitieve functies al te vaak vraagt 
men op welke leeftijd staat ze, dan vraag ik altijd op welk vlak ze bedoelen?EQ,IQ;SQ) .  
Haar kennis en kunde die ze in haar jonge jaren en ook nog later opdoet moeten mogelijk 
maken dat ze zelf zoveel mogelijk keuzes kan maken in haar leven, dat ze zo zelfstandig 
mogelijk zal kunnen functioneren, dat ze assertief genoeg is om voor zichzelf op te komen 
. Voor ons betekende dat dat we de weg van het inclusieve leven insloegen en dat begon 
in de wieg .Maud zou de wereld zien en de wereld Maud. 
Het voelde zo onnatuurlijk en onlogisch aan dat we Maud de eerste 20j van haar leven 
zouden laten opgroeiën in een parallel circuit nl bijzonder onderwijs, dagbesteding, 
instelling,  om dan later veel moeite te moeten doen om haar te integreren in de 
samenleving waar zij niet klaar voor zou zijn en omgekeerd want hoe meer mensen van 
jongs af in contact komen met mensen met een beperking des te natuurlijker en 
respectvoller zal de omgang met elkaar zijn. 
 
Een andere grote reden waarom we voor inclusief onderwijs hebben gekozen is het feit 
dat kinderen ontzettend veel leren van elkaar dat konden we al snel ondervinden met onze 
eigen kinderenen als je hen in een gewoon referentie kader  laat vertoeven dan gaan ze 
dat gedrag, dat taalgebruik, die activiteiten  copieëren en  die interesses delen die eigen 
zijn aan die van hun leeftijdsgenootjes. 
 
Een andere motivatie was het feit dat ze meer betrokken zou worden in haar omgeving, zo  
kon ze gaan spelen met kinderen uit de buurt en dan weer eens konden vriendjes bij ons  
komen spelen. Zo wordt er gebouwd aan haar sociaal netwerk. 
 
De voordelen zijn er niet alleen voor Maud geweest,  de andere jongeren leren omgaan 
met diversiteit, hun sociale vaardigheden worden aangesproken, ze leren opkomen voor 
anderen,hebben bij haar ook een luisterend oor gevonden of troost maar ook vele leuke 
momenten .We hebben van de andere ouders altijd héél veel steun gekregen en we 
werden bedankt voor de meerwaarde dat dit geweest was in de opvoeding van hun 
kinderen.En dit van in de kleuterjaren tot nu . 
 



 

 

De basis voor een inclusief leven wordt dus mede gelegd door de school om dan over te 
stappen naar de inclusieve werkplek, inclusie hoeft nooit op te houden. 
Maar wat men steeds moet blijven evalueren is het welbevinden van het kind en je 
gezin.Want geluk is toch het hoogste goed dat de meeste mensen nastreven. 
Wanneer je kind niet gelukkig is binnen deze situatie moet je zoeken naar oplossingen en 
eventueel andere keuzes maken. 
 
16 jaar volgt Maud reeds inclusief onderwijs en nog steeds denken vele scholen nog niet 
klaar te zijn om de stap hiernaar te zetten . Als men daar nu nog niet klaar voor is na al 
deze tijd dan is dit omdat men dit steeds voor zich uit heeft geschoven, er niet klaar voor 
wilde zijn. Maud was zelfs geen pionier. 
Daar men in het verleden bijzonder weinig inspanningen heeft gedaan  voor IO spreekt het 
voor zich dat niet alles van een leien dakje is gelopen. 
We zijn vele grote en kleine problemen tegen gekomen en die werden vaak afgeschoven 
op Maud terwijl zij daar niet de oorzaak van was. 
Ik ga proberen niet te veel in detail te treden, dat zou ons te ver leiden en lijkt op 
natrappen maar ik ga proberen een analyse te maken van de belangrijkste problemen die 
wij zijn tegen gekomen en waarvan het essentieel is dat deze voor de toekomstige ion- 
kinderen geregeld worden zodat het leven voor hen en hun ouders een stuk gemakkelijker 
kan verlopen. 
 
 
Eerste probleem: de inschrijving 
 
De inschrijving van je kind met een beperking is een deur aan deur geleur. 
Je gaat van de ene school naar de andere. 
-Je moet je kind gaan verkopen uitleggen wat ze allemaal al kan , opboksen tegen 
vooroordelen en stereotiepen gedachten die men heeft. Ik had al twee oudere kinderen 
ingeschreven dat was toen met open armen. “Maar als we met iemand als Maud gingen 
beginnen” zeiden ze,  wat zouden ze dan nog binnengooien? 
-Je kind moet zich als het ware al bewezen hebben voor het kansen krijgt terwijl andere 
kinderen kansen krijgen om zich te bewijzen, alle problemen moeten aangekaart worden 
en er moeten oplossingen door de ouders worden voorzien voor zaken die er nog niet zijn, 
er moet al bijna leervoorsprong zijn om te mogen beginnen dwz dat er van 0 tot 3j al heel 
hard  gewerkt moet zijn geweest, wat ook zo was. 
 
-Na deze moeilijke gesprekken laat men je een tijdje sudderen om dan te horen te krijgen 
dat het niet zal gaan daar de draagkracht van de school is overschreden.Dit is het 
achterpoortje dat de wet voorzag en waar dankbaar gebruik van werd gemaakt om ons af 
te wijzen. En ik geef je mee dat dit absoluut niet fijn voelt, niemand is meer kwetsbaar dan 
in zijn eigen kind en zeker het kind waarvoor je als ouder nog meer moet voor opkomen 
om het gelijke rechten te geven als elk ander. 
Men gebruikt dus het alibi van draagkracht maar neem van me aan het gaat hier over een 
spraakverwarring nl men bedoelt ‘ er is geen draagvlak’ 
-Je kan dan de confrontatie aangaan en een motivatie op papier vragen, naar het LOP 
trekken of naar het meldpunt tegen discriminatie gaan enz maar de energie die je hierin 
steekt kan je beter gebruiken om een school te zoeken waar je kind wel welkom is. 
 
Dat er nu inschrijvingsplicht is , zal al een stuk helpen als de scholen dan laten voelen dat 
het ook van harte is, zou heel fijn zijn. 
 
Tweede probleem: de goodwill van de leerkracht voor de klas 



 

 

 
Eens ingeschreven ben je afhankelijk van de goede wil , de flexibiliteit en de creativiteit 
van de leerkracht voor de klas. 
Het is niet omdat de school een positieve visie heeft ten aanzien van IO dat elke 
leerkracht  in die school achter deze visie staat. Er zijn er die lijnrecht tegen de visie van 
de school ingaan en ik vraag me dan ook af in welk bedrijf men de visie en de procedures 
zomaar naast zich kan neerleggen zonder daarvoor op het matje geroepen te worden of 
dat dit kan lijden tot  ontslag, maar binnen de scholen kan dit blijkbaar wel. We hebben 
leerkrachten gekend die er een heel schooljaar met een natuurlijke vazelfsprekendheid 
mee om zijn gegaan, die enthousiast waren en het een meerwaarde vonden voor elke 
partij in de school maar er waren er zeker zoveel die er niet voor open stonden. Het werd 
soms een echte splijtzwam tussen de leerkrachten, collega’s werden gedwongen zich uit 
te spreken op het einde van het jaar tegen het verder zetten van het ion project omdat ze 
anders het verwijt kregen hun collega’s verder op te zadelen met het probleem ‘Maud’, 
anderen werden zo aangepakt dat ze niet meer in de lerarenkamer durfden komen en 
uiteindelijk buiten werden gepest. 
Er waren wel leerkrachten die je kwamen aanmoedigen en die zeiden dat ze het heel 
genegen waren maar ze durfden daar niet openlijk voor te uitkomen om niet aangepakt te 
worden. 
Anderen deden er alles aan om Maud buiten te krijgen, bij elk overleg lieten ze je opnieuw 
verantwoorden waarom je aan die keuze vast hield, inclusie zou toch eens moeten 
stoppen, er zou toch eens geen aansluiting meer zijn,de kloof zou te groot worden, je kind 
zou er toch geen partner vinden tussen de normalen en de leerkracht van het volgende 
jaar zou er ziek van worden om een heel jaar op zo’n kind te moeten zien, ze heeft niet 
gekozen voor het bijzonder onderwijs en het leven is al kort genoeg om dingen tegen je 
goesting te moeten doen, hier moesten wij allemaal tegen opboksen, volharden maar het 
vreet energie en vraagt veel van je emoties. Want telkens opnieuw wordt je kind 
aangevallen steeds ziet men naar haar gebreken en niet naar haar mogelijkheden, wil 
men haar de kansen ontnemen die haar leven mee richting zullen geven nl zich sociaal, 
emotioneel, lichamelijk en cognitief ontwikkelen binnen onze samenleving waar zij ook 
deel van uitmaakt. 
 
Elke leerkracht moet dezelfde visie delen als deze die de school uitdraagt en er het beste 
van maken zoals hij/zij zou doen voor elk ander kind . De leerkracht voor de klas heeft een 
belangrijk rolmodel voor te leven ‘iedereen hoort erbij ‘ 
Als je niet weet hoe->  tip -> kijk naar de natuurlijke omgang van de kinderen , we kunnen 
er veel van leren ! 
 
Derde probleem: de ondersteuning 
 
Ik ga dit onderwerp opdelen in 3 delen:  
a) de ION leerkracht 
b)het aantal uren ondersteuning 
c)de zware financiële belasting 
 
a)De enige vaste ondersteuning op een hele week van 36 uur zijn 5,5 uur ION 
    We hebben niet veel geluk gehad met de leerkrachten die we doorverwezen hebben 
gekregen vanuit het BO . Ze hebben geen afgelijnde taakinvulling , nemen vaak weinig 
initiatief, gaan niet in overleg met de klasleerkracht en de ouders, ze schuiven de 
verantwoordelijkheid af op de klasleerkracht  en omgekeerd, geloven vaak niet meer in 
competenties die wij als ouder nog wel zien enz 



 

 

Daarom zijn wij als ouder zelf op zoek gegaan naar een ION leerkracht die in grote lijnen 
op dezelfde manier naar je kind en haar toekomst kijkt. Die in overleg met de ouders en de 
andere ondersteuners een goed handelingsplan uitschrijft met korte en lange termijn 
doelen . Doelen die in detail worden geformuleerd en waaraan de verantwoordelijkheid tot 
het behalen ervan wordt toegewezen aan de respectievelijke ondersteuners . Een 
handelingsplan dat op regelmatige tijdstippen wordt geëvalueerd en aangepast en waarbij 
ook de jongere op een bepaald ogenblik bij betrokken wordt. 
Ik overloop graag even wat mijn rechterhand en ION leerkracht allemaal voor Maud doet: 
-Ze zoekt mee naar voldoende ondersteuners, stagaires en betaalde ondersteuners want 
scholen vragen full-time ondersteuning en wij proberen als ouder om zoveel als mogelijk 
tegemoet te komen aan de wensen van de school omdat we daar ook kansen krijgen en 
het geven en nemen is. 
-Ze past cursussen aan op haar niveau 
-Ze past taken en toetsen aan 
-Ze past examens aan 
-Ze ondersteunt in de klas waar nodig 
-Ze ondersteunt op stage 
- Ze zoekt mee naar stageplaatsen 
- Ze coacht het team van ondersteuners 
- Ze organiseert en leidt de overlegmomenten 
- Ze zoekt mee naar vrijetijdsinvulling en onderhouden van sociale contacten 
- Ze houdt de vinger aan de pols binnen de school 
-... 
 
Het is noodzakelijk een goed gemotiveerde dynamische ION leerkracht met sterke 
organisatorische talenten te hebben die onze kinderen graag ziet. 
 
b)Het aantal uren ondersteuning die nu wettelijk voorzien zijn, is veel te weinig. 
    Buiten de officiële 5,5 uur moeten we elk trimester opnieuw 30 uur invullen, elk 
schooljaar opnieuw is er de druk en stress of we wel voldoende mensen gaan vinden. 
 
We werken oa. met stagiaires, dit zijn vaak 
studenten orthopedagogie, studenten die een banaba BO volgen en anderen ...Als men 
inclusief onderwijs wettelijk mogelijk wil maken , zou dit een verplichte stage moeten 
worden in verschillende opleidingen maar zeker in de onderwijsopleiding zodat men als 
beginnende leerkracht weet hoe men hiermee om kan gaan, en ervaring kan opdoen. En 
het zou ons helpen bij het invullen van de noodzakelijke uren ondersteuning. 
Verder proberen wij studenten na hun stage te motiveren om ons nog verder te blijven 
helpen. 
 
Er is noodzaak aan meer uren georganiseerde ondersteuning zodat dit geen stressfactor 
hoeft te zijn voor de ouders en de ION leerkracht .En zodat de leerling en de begeleider 
zich niet telkens moeten aanpassen waardoor kostbare tijd verloren gaat. 
 
c)Zoals het nu is ken ik geen enkel ION-student die het zonder extra ondersteuning doet 
dwz dat het een  zware financiële belasting is voor de ouders. 
Ouders waarvan 1 vd 2  vaak heel veel tijd en energie steekt in het ondersteunen en 
opvolgen van hun kind en daardoor minder of zelfs niet meer kunnen gaan werken. 
Zich daarvoor vaak andere dingen moeten ontzeggen om dan nog te zwijgen over hen 
waarvoor het al helemaal geen haalbare kaart is. 
Zo wordt inclusief wel heel erg exclusief en dat kan toch niet de bedoeling zijn . 
 



 

 

En toch wil ik jullie zeggen dat wij ondanks alles zeer blij zijn dat we deze keuze hebben 
gemaakt voor Maud, wij zijn heel fier op haar en mijn dank gaat uit naar alle mensen die 
ons doorheen de jaren hierin hebben gesteund . 
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