
Toch is het een goede keuze geweest

Ervaringen van ouders van kinderen  
met ernstige meervoudige beperkingen

J. Luijkx & C. Vlaskamp

Het uit-huis-gaan van een kind is voor ouders vaak ook een ingrijpend proces 
maar meestal toch een logische volgende stap in ieders leven. Voor ouders met 
een kind met ernstige verstandelijke beperkingen is dit echter meestal erg inge-
wikkeld. Waarom uithuis? Hoe besluit je wat het goede moment is? Waarvoor 
kies je vervolgens en welke factoren spelen een rol bij die keuze?
Hoe je kind voorbereiden op een verhuizing? Hoe zal je te weten komen of je kind 
zich daarbij goed voelt? Hoe stel je je de samenwerking met professionals voor?
Zeven ouderparen van wie het kind met ernstige beperkingen voor het eerst uit-
huis is gegaan, zijn uitgebreid geïnterviewd over dit proces van thuis naar uithuis: 
de transitieperiode. Hun verhalen geven een concreet beeld van hun ervaringen 
vanaf de periode dat ze wisten of vermoedden dat er ‘iets’ met hun kind aan de 
hand was tot aan het moment dat hun kind uithuis is. Het hele scala aan zorgen 
voor een kind met een ernstige meervoudige beperking komt dan aan de orde, 
maar ook de prettige kanten.
Alle ouders vinden verschillende dingen belangrijk in de zorg en in de samenwer-
king met professionals. Verwachtingen zijn verschillend, ervaringen persoonlijk. 
Maar duidelijk is dat deze ouders gewoon willen wat alle ouders willen: dat er van 
hun kind gehouden wordt. Door te lezen wat deze ouders hebben ervaren, kun-
nen andere ouders ideeën krijgen, meningen bijstellen, bevestiging krijgen, bewust 
worden van problemen maar ook van mogelijke oplossingen. Dit geldt evenzeer 
voor de begeleiders van deze kinderen en hun ouders.
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Prikkels in de groep
Samenwerken aan een sensorisch waardevolle omgeving  
voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
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Er zijn kinderen die voortdurend alert zijn op wat er in hun omgeving gebeurt, 
kinderen die altijd een voorwerp in de hand houden om eraan te voelen, kinderen 
die bij het horen van harde geluiden uit de groep rennen, kinderen die geregeld 
aan hun groepsgenootjes ruiken, kinderen die overal op klimmen en geen gevaar 

lijken te kennen en kinderen die om de haverklap tegen groepsgenoten opbotsen. Ouders, leerkrachten en 
begeleiders zijn er zich niet altijd van bewust dat deze gedragingen ontstaan vanuit een voor dit kind bij-
zondere manier van verwerken van prikkels. Deze bijzonderheden vragen om een op het individuele kind 
afgestemde begeleidingsstijl, activiteiten en aangepaste omgeving binnen de groep. Een lastige opgave en 
een dagelijkse uitdaging, maar noodzakelijk om te voorkomen dat bijzonderheden in de sensorische infor-
matieverwerking de ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking belemmeren. Het boek 
biedt praktische handvatten. De lezer kan met de uitleg, voorbeelden en de praktische oplossingen goed 
aansluiten bij de prikkelbehoefte van de kinderen en passende begeleiding bieden aan de groep. Duidelijk 
wordt welke manieren van prikkelverwerking er zijn en hoe de zintuigen informatie verwerken.

Pedagogisch handelen van leraren
Een theoretische en empirische verkenning  
op basis van een alledaagse deugdenbenadering
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Welke persoonlijke kwaliteiten dragen het pedagogisch handelen van leraren? 

Dit boek hanteert een moderne deugdenbenadering en een bijzondere methode 
om deze vraag te beantwoorden. Voor de keuze van de alledaagse deugden is ge-
focust op de directe omgang met leerlingen. Een specifieke combinatie van vi-
deoreflectie en biografisch interview maakt voor de leraren zelf zichtbaar wat in 

hoge mate een vanzelfsprekende kwaliteit van handelen is. Het onderzoek laat zien hoe de leraren virtuoos 
zijn in hun afstemming op de individuele leerlingen. Deze virtuositeit is vooral duidelijk in het uitvoerend 
handelen. Daarin vullen de deugden elkaar aan, vinden de leraren de juiste combinatie tussen bewust en 
intuïtief handelen, tussen routine en improvisatie. Ze vinden ook telkens weer een goede balans tussen 
verstand, gevoel en fysiek optreden. Concrete praktijkvoorbeelden illustreren dit. 

Wim Claasen was als initiatiefnemer en projectleider actief betrokken bij de ontwikkeling van landelijke 
competentieprofielen voor respectievelijk speciale onderwijszorg en inclusieve onderwijspraktijken. Dit 
onderzoek is een sluitstuk: ontwikkeling van een inhoudelijk deugdenethisch kader en een reflectieme-
thode om de persoonlijke houding en kwaliteiten van de leraren te articuleren die cruciaal zijn voor een 
goede onderwijspraktijk.

Profiel
ZORGBREED is – voor Vlaanderen en Nederland – een veelzij-
dig werkinstrument rond integrale leerlingenzorg en leerbegelei-
ding. ZORGBREED ondersteunt leerkrachten, zorgcoördinato-
ren en andere betrokkenen bij de begeleiding van alle leerlingen, 
met of zonder specifieke behoeften. Daarnaast besteedt ZORG-
BREED evenveel aandacht aan modellen en instrumenten voor 
algemene leerlingenzorg en aan het stap-voor-stap ontwikkelen 
van een zorgbeleid op klas- en schoolniveau.

Zowel leraren en welzijnswerkers, zorgcoördinatoren en jeugd-
therapeuten als leerlingenbegeleiders en hulpverleners kunnen 
elkaar in dit tijdschrift vinden om informatie en advies uit te wis-
selen vanuit hun specifieke ervaring en beroepsbezigheden. Met 
praktijkgerichte artikels spreekt ZORGBREED iedereen aan die 
zich direct of indirect bezig houdt met leerlingenbegeleiding, met 
welzijn en gezondheid of met eender welk zorgverbredingspro-
ject in de school.
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zorgdomeinen en ervaringsdeskundigen.
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voor Intern Begeleiders, Prinsenbeek)
Jan Cox (hoofdredacteur; algemeen directeur Basisschool Het 
Hinkelpad, Antwerpen, directeur coördinatie scholengemeen-
schap Anker, Antwerpen/Mortsel)
Marleen D’hondt (docent Logopedie en Audiologie, Artevelde 
Hogeschool, Gent)
Marc Frederix (directeur CLB – Centrum voor Leerlingenbe-
geleiding van het Gemeenschapsonderwijs, Hasselt)
Veerle Maesen (stafmedewerker scholengemeenschap Anker, 
Antwerpen/Mortsel)
Michel Marynissen (coach project Innoveren en excelleren in 
onderwijs, Koning Boudewijnstichting)
Boris Mets (coördinator Elant: expertisenetwerk lerarenoplei-
ding Antwerpen, Antwerpen)
Frank Myny (preventieconsulent Vlaamse Overheid, IVA Jon-
gerenwelzijn, Team Preventie West-Vlaanderen, Brugge)
Lief Nauwelaerts (voormalig coördinator VOZO – Voortge-
zette Lerarenopleiding Zorgverbreding en Remediërend Leren, 
Katholieke Hogeschool Mechelen)
Jan Van Gils (voormalig directeur Onderzoekscentrum Kind 
en Samenleving, Brussel)
Dolf Van Veen (Ambassadeur Samenwerken voor de Jeugd 
aan de Ministeries Jeugd en Gezin en OCW en aan de VNG. 
Hij is bijzonder hoogleraar Grootstedelijk Onderwijs en Jeugd-
beleid aan de Universiteit van Nottingham en lector aan de 
Hogeschool Inholland)
Kees Vernooy (Lector Hogeschool Edith Stein, Hengelo)
Annet De Vroey (opleidingshoofd banaba buitengewoon on-
derwijs) Katholieke Hogeschool Leuven
Maarten Van den Broeck (psychotherapeut, eindwerkmentor 
aan de Educatieve Academie te Berchem  en zaakvoerder van  
Vonk en Visie, Mol)
Luc Wyns (hoofdbegeleider secundair onderwijs diocesane be-
geleidingsdienst, Antwerpen)
Sofie Yserbyt (opleidingsverantwoordelijke banaba zorgverbre-
ding en remediërend leren, Thomas Moore Hogeschool, Mechelen)

Kopij
Elke belangstellende kan spontaan een bijdrage inzenden. Ze 
wordt door minstens twee redacteuren beoordeeld. Andere arti-
kels worden bezorgd op verzoek van de redactie. De tekst wordt 
aangeleverd op cd-rom met een afdruk of per e-mail. Uiteraard is 
overleg mogelijk.

Verschijnen
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaargang. Een jaargang valt 
samen met een schooljaar. Minstens één nummer is een thema-
nummer. Abonnementen kunnen op elk gewenst moment in-
gaan en gelden voor de lopende jaargang, met inbegrip van de al 
verschenen nummers van die jaargang. Een abonnement wordt 
stilzwijgend telkens met een jaar verlengd. Opzegging voor de 
volgende jaargang moet uiterlijk in de maand juni toekomen bij 
de uitgever.

Abonnementen
Een gewoon abonnement kost € 32,-. Een individueel studen-
tenabonnement kost € 24,-. Een groepsabonnement – minimaal 
tien exemplaren, gezonden op hetzelfde adres – kost € 17,50. 
Abonneren kan door overschrijving van het toepasselijk bedrag 
op rekening 734-4291600-38 in België / rekening 42.61.07.333 
in Nederland van Garant-Uitgevers n.v. – met vermelding van: 
Zorgbreed of door een bestelling te plaatsen en de rekening af 
te wachten. Bestaande abonnees krijgen jaarlijks automatisch een 
uitnodiging tot betaling toegezonden.
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