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De auteurs Inge Zink, Mieke Breuls en Leen Loyez be-
schrijven in Ontwikkelingsdysfasie de normale taalontwikke-
ling en taalontwikkelingsproblemen, meer bepaald ontwik-
kelingsdysfasie. Ze vragen een nauwere betrokkenheid van 
ouders, leerkrachten, schooldirecties en CLB-medewerkers 
bij de behandeling van de ontwikkelingsdysfasie. Ze geven 
ook enkele tips voor de school.

De laatste jaren duiken er in de scholen alsmaar meer Ro-
ma-leerlingen op. Hun schooldeelname stelt het schoolteam 
voor bijzondere uitdagingen. Koen Geurts gaat in Roma in 
onderwijs: een kwestie van vertrouwen op zoek naar factoren 
die een impact hebben op de interne motivatie van Roma-
leerlingen, vertrekkend vanuit een sociaal-culturele analyse. 
Verder reikt hij enkele handvatten aan om op klas- en school-
niveau met dergelijke uitdagingen om te gaan.

In het eerste deel van Anders kijken naar kinderen: naar een 
meer dynamische evaluatie van het functioneren van kinderen 
met een barrière bij leren en participeren geven Jo Lebeer, 
Hugo Van de Veire, Benedikte Timbremeont, Anneleen 
Denys, Inge Trimpont en Beno Schraepen een overzicht 
van de resultaten van het Daffodil- project (Dynamic Assess-
ment oF Functioning Oriented at Development and Inclusive 
Learning). Ze besluiten hun artikel met Daffodil-richtlijnen 
voor inclusief, dynamisch, functioneel contextueel assess-
ment. In een volgend nummer van deze jaargang wordt het 
tweede deel van dit artikel gepubliceerd.

De jeugdhulpverlening wordt grondig hertekend en hierbij 
horen nieuwe begrippen, structuren en inzichten. Joost 
Bonte verduidelijkt in Jeugdhulp in Vlaanderen anno 2014 aan 
de hand van fictieve voorbeelden hoe de jeugdhulpverlening 
op een andere manier zal omgaan met de hulpvraag van min-
derjarigen, ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken.  

Jan Cox, hoofdredacteur
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