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Voorwoord  

Er ontstond heel wat commotie rond de aanloop naar en de invoering van het decreet betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) die tot menige discussie 

leidde. Binnen de verdeelde meningen hierrond wordt vaak geen rekening gehouden met de 

ervaringen van de rechtstreekse betrokkenen die zich in een inclusiesituatie bevinden. De doelstelling 

van deze masterproef bestaat eruit om een inzicht te verschaffen in de ervaringen van twee jongeren, 

die in september 2015 de overstap maakten van het buitengewoon onderwijs naar het regulier 

onderwijs, en diens ouders. Vanuit mijn beide stageplekken kwam ik in contact met twee warme 

gezinnen die bereid waren hun verhaal met mij te delen.  

Ik deed gedurende een half jaar op vrijdag stage binnen het inclusief onderwijs, waar ik Ikram1 

begeleidde in de klas. Ik maakte ook kennis met haar vader Ish en moeder Alima. Via mijn stageplek 

bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) leerde ik Vic en zijn ouders Sanne en Bart kennen, 

die er sinds september eveneens voor kozen om hun zoon naar het regulier onderwijs te laten gaan. 

Ik had dus veel contact met Ikram, Vic en hun ouders via mijn stageplaats. Dit bood mij de mogelijkheid 

om een vertrouwensrelatie op te bouwen met beide gezinnen. Daarbuiten heb ik ook veel contact 

gehad met de gezinnen in hun thuisomgeving, om op deze manier binnen een vertrouwde context de 

verhalen van de twee jongeren en hun ouders te kunnen beluisteren. 

Om de beleving van de twee leerlingen en hun ouders neer te zetten, wordt deze masterproef 

vormgegeven door kwalitatief onderzoek. Hierbij is het erg belangrijk om als eerste stap een 

vertrouwensband te creëren en een positieve wisselwerking te bekomen. Uit de resultaten van dit 

onderzoek ontstaat geen veralgemening, maar aan de hand van dergelijke onderzoeksmethode wordt 

aandacht geschonken aan de individuele beleving van Ikram, Vic en hun ouders (de Boer & Smaling, 

2011). Het opzet van dit onderzoek kadert binnen Disability Studies2 en de unieke verhalen zijn 

verdiept aan de hand van theoretische concepten uit de circle of courage (Brendtro, Brokenleg & Van 

Bockern, 2002) en betrokken op een aantal filosofische concepten van Deleuze en Guattari (Deleuze 

en Guattari, 1994, 1987). 

 

 

 

                                                           
1 Om de anonimiteit van de participanten te garanderen, wordt in deze masterproef gebruik gemaakt van 
fictieve namen. 
2 Een aantal Engelse woorden zijn bewust onvertaald gebleven, aangezien de vertaling naar de Nederlandse 
taal ervoor zou zorgen dat de lading en inhoud van het oorspronkelijke woord niet volledig gedekt wordt. 
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1. Inleiding  

Sinds 2009 verklaarde België, door de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de 

Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), zich in te spannen in functie van de verwezenlijking 

van integratie en volwaardige deelname van personen met een handicap in alle domeinen van het 

sociale leven (Onderwijs Vlaanderen, n.a.). Artikel 24 van dat VRPH behandelt het onderwijsdomein 

en stelt dat het recht op inclusief onderwijs als beleidsmatige keuze voor personen met een handicap 

voltrokken moet worden zonder de aanwezigheid van discriminatie maar wel op basis van gelijke 

kansen. Door de ondertekening van het VRPH, beloofde België een inclusief onderwijssysteem te 

waarborgen (VRPH, 2006).  

Eerder werd in ons land reeds aandacht geschonken aan het belang van de mogelijkheid tot inclusief 

onderwijs. Zo werd in het decreet Gelijke Onderwijskansen (GOK-decreet) uit 2002 de draagkracht-

afweging omschreven, die stelde dat scholen de inschrijving van een kind met extra noden al dan niet 

mochten vervullen op basis van de aanwezigheid van voldoende draagkracht (GOK-decreet, 2002). Die 

opvatting maakte in 2014, sinds de goedkeuring van het M-decreet, plaats voor een afweging omtrent 

de redelijkheid van aanpassingen, wat strookt met de richtlijnen en de verwachtingen die het VRPH 

vooropstelt (M-decreet, 2014). Scholen dienen sinds dan bij te dragen aan de realisatie van gelijke 

kansen binnen de grenzen van redelijkheid, die bewust niet werden vastgelegd. Hierdoor garanderen 

zowel het VRPH als het M-decreet de ruimte om de afweging van redelijkheid of onredelijkheid strikt 

individueel te bepalen. Dit is een belangrijk gegeven omwille van het feit dat het VRPH vertrekt vanuit 

een kader waarbinnen aandacht wordt geschonken aan de wisselwerking tussen het individu en zijn 

omgeving. De bekomen redelijke aanpassingen, op basis van deze wisselwerking, worden vervolgens 

ingezet om de participatiemogelijkheden van een persoon te vergroten (Mardulier, 2015). De 

implementatie van het M-decreet, dat van start ging op 1 september 2015, waarborgt dus het recht 

van elk kind en zijn ouders om zich in te schrijven in een reguliere school (M-decreet, 2014)3. 

Masschelein & Simons (2008) geven aan dat het evident is dat iedereen voorstander is van dit recht 

op inclusief onderwijs. De auteurs hebben het hier over een zekere vanzelfsprekendheid, waardoor 

maatregelen en decreten die tegemoet komen aan het recht op inclusief onderwijs ook als 

noodzakelijk worden geacht. De rechtsgedachte binnen de filosofie uit het M-decreet wordt dus wel 

door iedereen warm onthaald, maar er ontstaat soms onzekerheid over de praktische realisatie en 

haalbaarheid van inclusie (Op ’t Eynde, 2015).  

                                                           
3 Door de beperkte omvang van een masterproef is het onmogelijk om alle uitvoeringsbesluiten van het M-
decreet te bespreken. Deze zijn te vinden op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/102 
4474.html 

https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/102
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Bij de scholen leeft wel het idee dat iedere persoon recht heeft op een gelijkwaardige plek binnen de 

maatschappij, maar er wordt soms toch weigerachtig gereageerd wanneer deze scholen de kans wordt 

geboden om hier effectief aan mee te werken (Thys, 2004). Door vragen en twijfels rond de praktische 

haalbaarheid ontstond er heel wat commotie gedurende de aanloop naar het M-decreet die tot 

menige discussie leidde.  

Ook zijn er verschillende bezorgdheden omtrent de praktisch uitwerking, zoals bij de afweging van de 

redelijkheid van aanpassingen. Indien de maatregelen onredelijk worden geacht, moet de school dit 

aantonen. De vaststelling wordt met de verschillende betrokken partijen besproken en vervolgens 

wordt er in overleg een beslissing genomen. Dit gegeven baart vzw Gelijke Rechten voor Iedere 

Persoon met een Handicap (GRIP) ernstige zorgen over de praktische uitwerking van het M-decreet. 

Ouders staan als niet-professionele partij tegenover professionelen binnen de discussie over de 

haalbaarheid en redelijkheid van de aanpassingen. Er is sprake van een verschil in achtergrond, 

taalgebruik, informatie en dergelijke. Dit brengt op zijn beurt een andere positionering met zich mee, 

wat een machtsverhouding creëert tussen professionelen en niet-professionelen. De ouders, die zich 

in de positie van niet-professionelen bevinden, hebben hierdoor vaak het gevoel alleen te staan in de 

discussie omtrent de redelijkheid van de aanpassingen (Mortier et al., 2010). Binnen het M-decreet is 

bovendien slechts een beperkt aantal uren ondersteuning per kind voorzien. GRIP vreest dat leerlingen 

met een verstandelijke beperking of diegenen die nood hebben aan veel ondersteuning het recht op 

inschrijving zal worden ontzegd doordat de scholen dit aangeven als onredelijke aanpassing (GRIP, 

2014). De leerlingen, die het gemeenschappelijk curriculum niet volgen, en hun ouders belanden op 

deze manier in een hele andere en onzekere positie. Volgend schema geeft duidelijk het grote verschil 

weer tussen leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum volgen en leerlingen die dat niet doen:  
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Figuur 1. Hoe leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven? (Klasse, 2014). 
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Een inclusietraject kan dus erg gevarieerd starten omwille van het gegeven of een kind of jongere het 

gemeenschappelijk curriculum volgt, maar ook doorheen het inclusietraject treden er grote verschillen 

op tussen inclusietrajecten. Om die reden is het belangrijk om aandacht te schenken aan de individuele 

verhalen van leerlingen en hun ouders. Deze masterproef bekijkt twee persoonlijke en unieke 

belevingen van jongeren die de overstap van het buitengewoon naar het regulier onderwijs maakten 

en diens ouders. De verhalen van twee jongeren en hun ouders, die vanaf 1 september 2015 een 

inclusietraject doormaken, worden neergezet. De belevingsvraag staat dus centraal in deze 

masterproef, waarvan het antwoord echter onmisbare informatie omvat in de discussie die al menige 

tijd gevoerd wordt rond de mogelijkheid tot inclusief onderwijs. De verhalen en ervaringen van 

personen die een inclusietraject doorlopen en die dus de gevolgen van de implementatie van het M-

decreet ervaren, dienen erkend te worden als ervaringsdeskundigen. Het inclusief onderwijs bevindt 

zich, door de invoering van het M-decreet, in een transformatiefase. Hierdoor bestaat de 

maatschappelijke relevantie van dit onderzoek eruit dat de ervaringen van de jongeren binnen een 

inclusietraject en hun ouders nog weinig beschreven werden. Op basis van deze gegevens wordt het 

mogelijk om de implementatie van de nieuwe regelgeving te evalueren en eventueel bij te schaven. 
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2. Theoretisch kader 

In dit onderdeel van de masterproef wordt dieper ingegaan op het begrip inclusie. Deze 

conceptualisering is noodzakelijk om een ruimere interpretatie van inclusie te bekomen. Inclusie 

beperkt zich namelijk niet tot een plaats, maar het is een gelaagd en complex begrip dat ruimer 

bekeken dient te worden. De jongeren die de overstap maakten van het buitengewoon naar het 

regulier onderwijs veranderen dus niet louter van school. Het gaat eveneens om een dynamisch 

inclusiegegeven in termen van de manier waarop de jongeren kunnen participeren binnen het regulier 

onderwijs. In een volgend onderdeel wordt inclusie belicht als concept binnen het beleidskader van 

het VRPH. Tot slot wordt dieper ingegaan op de waarden uit de circle of courage (Brendtro, Brokenleg 

& Van Bockern, 2002) die nauw samenhangen met inclusief onderwijs. 

2.1. Inclusie 

2.1.1. Een definitie 

De Vlaamse onderwijsraad (VLOR) definieert inclusie aan de hand van drie kenmerken, namelijk:  

 “Het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen, het onderkennen van 

 contextfactoren in het voorkomen van een ‘handicap’, het wegnemen of verkleinen van 

 barrières in de omgeving om handicap te verminderen” (VLOR, 1998). 

Waarden zoals gelijkwaardigheid en antidiscriminatie zijn hierin onontbeerlijk volgens GRIP. De 

erkenning van diversiteit zorgt ervoor dat maatschappelijke opvattingen worden gewijzigd in functie 

van de aanwezige verschillen, met als doel om ieders rechten te garanderen en een evenwaardige 

participatie te bekomen (GRIP, n.a.). Dit streven naar inclusie van personen met een beperking krijgt 

op jonge leeftijd vorm aan de hand van inclusief onderwijs.  

2.1.2. Inclusief onderwijs binnen de wortels van Disability Studies 

Het recht van kinderen, met of zonder specifieke onderwijsbehoeften, en hun ouders op een vrije 

schoolkeuze wordt centraal gesteld binnen het M-decreet. Naast de aandacht voor specifieke 

onderwijsbehoeften om dit recht op vrije keuze te waarborgen, worden eveneens de 

ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders centraal geplaatst (Laeremans, 

2015). Er wordt dus bij het ondersteuningsdenken veel aandacht geschonken aan de visie, beleving en 

de samenhangende nood aan ondersteuning van alle betrokken partijen. Niet enkel de 

ondersteuningsbehoeften van het kind worden in beschouwing genomen, maar eveneens de noden 

van de ouders en die van de ondersteuners om een inclusief traject te kunnen aanbieden.  

Net zoals het VRPH en het M-decreet, vertrekken eveneens Disability Studies vanuit een 

mensenrechtenkader, dat sociale verandering beoogt om de kwaliteit van bestaan van mensen met 
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een beperking te verhogen en waarbinnen tevens de beleving van de betrokkenen centraal staat 

(Disability Studies Gent, n.a.). Gabel (2005) definieert Disability Studies als:  

 “An emerging interdisciplinary field of scholarship that critically examines issues related to the 

 dynamic interplays between disability and various aspects of culture and society. Disability 

 Studies unites critical inquiry and political advocacy by utilizing scholarly approaches from the 

 humanities, humanistic/post humanistic social sciences and the arts” (Gabel, 2005, p.1).  

De oorsprong van Disability Studies is geworteld binnen een reactie op het medische model, waarbij 

personen worden verengd tot hun beperking en de nadruk ligt op de diagnose die deze mensen krijgen. 

Deze diagnose wordt als uitgangspunt gebruikt om te pogen deze mensen te genezen (De Schauwer, 

2011). Dit gebeurt met behulp van professionals die hun kennis inzetten om de beperkingen aan te 

pakken en de personen te normaliseren. Binnen deze visie is eveneens de strikte categorisering van 

het onderwijs ontstaan en bijgevolg nam ook het buitengewoon onderwijs een sterk gesegregeerde 

vorm aan. Vanuit de deficitgedachten van het medische model wordt remediëring door professionals 

binnen het buitengewoon onderwijs centraal gesteld, met als gevolg dat de ouders voor een deel 

worden onttrokken uit hun opvoedingsrol en deze vorm van onderwijs blind is voor de invloeden van 

de omgeving van het kind (Wuyts, 2008).  

In Vlaanderen is een traditie van segregatie ontstaan doordat aparte scholen werden ingericht om de 

kinderen met extra onderwijsbehoeften op te vangen. Deze strikte scheiding van regulier en 

buitengewoon onderwijs vergrootte de differentiatie en promootte een traditionele en medische kijk 

op disability doordat de aandacht gericht was op de veronderstelde mentale en fysieke 

onbekwaamheid van het kind (Carrier, 1986). Vandaag blijft het onderwijs nog steeds grotendeels 

ingedeeld in types, die voornamelijk gebaseerd zijn op diagnosestelling, waardoor het medische model 

wordt gehanteerd om het onderwijs vorm te geven (GRIP, 2014). Een kind wordt in het huidige 

onderwijssysteem gezien in termen van categorieën en diagnoses, met als gevolg dat ze worden 

behandeld in het kader van dit label. Het kind, dat afwijkt van wat als de norm wordt beschouwd, 

wordt gezien als het probleem. Hier is sprake van abjecting the other, waarbij het verschil binnen de 

andere wordt geplaatst. Het is binnen een inclusietraject een hele uitdaging om abjecting tegen te 

gaan, aangezien het een veel makkelijkere optie is om de verantwoordelijkheid over het omgaan met 

het verschil te leggen bij diegene die niet voldoet aan datgene dat als norm wordt beschouwd (Van de 

Putte et al., 2016).  

In tegenstelling tot deze benadering, poogt het VRPH om handicap eerder te bekijken vanuit een 

sociale en culturele invalshoek (VRPH, 2006). Dit stemt overeen met hoe Disability Studies het concept 

van disability omschrijven als sociaal, cultureel en politiek bepaald en met een sterk contextueel en 
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maatschappelijk gebonden karakter (Linton, 1998). Disability Studies gaan na op welke manier 

disability vorm krijgt binnen de maatschappij en hoe deze term wordt geconstrueerd en 

geïntroduceerd. Hierbij wordt niet uitgegaan van een deficitmodel, maar worden personen met een 

beperking gezien als gelijkwaardig en als ervaringsdeskundigen binnen hun beleving van de 

maatschappij. De nadruk wordt gelegd op de sterktes en talenten van personen, eerder dan op de 

beperkingen (Van Hove, 2009). Deze worden binnen Disability Studies samen in beeld gebracht met de 

personen waarover het gaat. De participatie van personen met een handicap wordt daarnaast 

benaderd door een gedachtegoed rond inclusie, ondersteuning, dialoog en empowerment (Disability 

Studies Gent, n.a.). Het onderzoek dat gevoerd wordt in deze masterproef kadert binnen de visie van 

Disability Studies en wordt dus samen met de twee jongeren en hun ouders gevoerd. De unieke 

ervaringsdeskundigheid waarover zij beschikken omtrent de overstap van het buitengewoon naar het 

inclusief onderwijs wordt erkend. Het onderzoek tracht de jongeren en hun ouders een stem te geven 

zodat zij gehoord worden. 

2.1.3. Inclusie als concept binnen het VRPH  

Op 13 december 2006 werd het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) 

door de Verenigde Naties opgesteld. Enkele jaren later, op 2 juli 2009, ratificeerde België dit verdrag 

dat een handicap definieert als:  

 “Dat wat personen belet om volwaardig en daadwerkelijk deel te nemen aan de samenleving 

 op voet van gelijkheid met andere personen” (VRPH, 2006).  

In de uitwerking van dit verdrag zitten geen nieuwe rechten vervat, maar ligt de nadruk eerder op het 

feit dat alle bestaande mensenrechten eveneens van toepassing zijn op personen met een handicap 

en dat deze gegarandeerd dienen te worden. Hiernaast wordt ook aandacht geschonken aan 

maatregelen of aanpassingen die tegemoet komen aan de specifieke behoeften van personen met een 

handicap opdat gelijkheid, zoals tevens op gebied van onderwijs, kan nagestreefd worden (VRPH, 

2006).  

Artikel 24 van dit verdrag behandelt het onderwijsdomein en stelt dat het recht van personen met een 

handicap op onderwijs voltrokken moet worden zonder de aanwezigheid van discriminatie en op basis 

van gelijke kansen. Door de ondertekening van het VRPH, beloven de staten dat zij een inclusief 

onderwijssysteem waarborgen (VRPH, 2006). Inclusie en inclusief onderwijs wordt in het kader van het 

VRPH dus belicht als een recht voor personen met een handicap. Inclusief onderwijs bevat:  

 “De volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel en het gevoel van waardigheid en 

 eigenwaarde en de versterking van de eerbiediging van mensenrechten, fundamentele 

 vrijheden en de menselijke diversiteit; de optimale ontwikkeling door personen met een 
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 handicap van hun persoonlijkheid, talenten en creativiteit, alsmede hun mentale en fysieke 

 mogelijkheden, naar staat van vermogen; het in staat stellen van personen met een handicap 

 om effectief te participeren in een vrije maatschappij” (VRPH, 2006). 

Inclusie gaat echter altijd gepaard met exclusie. Wanneer er wordt nagedacht over wie erbij hoort, dan 

wordt onvermijdelijk ook vastgelegd wie er niet bij hoort. Het bedraagt hier een dynamische ruimte 

die altijd in verandering is en nooit vaststaat (Allan, 2008).   

2.1.4. Inclusie als smooth space 

Deleuze & Guattari (1994) kaarten aan dat de schoolse context een hiërarchische en duidelijk 

afgebakende structuur met zich meebrengt, waardoor exclusie in de hand wordt gewerkt. Zo staat de 

leerkracht traditioneel vooraan en draagt hij informatie over op de leerlingen. De communicatie is erg 

lineair en gebaseerd op vraag en antwoord, wat een machtsverhouding creëert tussen de leerkracht 

en de leerlingen. Smooth spaces willen een verschuiving van die macht creëren binnen deze 

onderwijssetting door de ruimtes en de manier waarop mensen binnen deze ruimtes kunnen 

participeren aan te passen (Allan, 2008). De machtsverhouding van de leraar die vooraan staat en die 

de leerlingen iets bijbrengt kan op deze manier doorbroken worden door een gelijkwaardigheid en een 

wisselwerking te bekomen. Concreet kunnen zowel de ouders als de jongeren een rol opnemen in het 

verwezenlijken van deze smooth spaces, waarin mensen samen worden gebracht door middel van 

waarden rond gelijkheid maar eveneens rond verschil (McLaughlin et al., 2008). Deterritorialisering is 

een concept binnen het filosofisch kader van Deleuze & Guattari dat hiermee samenhangt (1987).  Net 

zoals smooth spaces, gaat deterritorialisatie over het veranderen van bestaande afspraken en 

manieren van handelen met als doel het proces van continue controle te doorbreken. Inclusie gaat 

binnen een dynamische ruimte altijd gepaard met exclusie. Hiermee wordt gestreefd naar de 

vervanging van het gestratificeerde karakter van het onderwijs aan de hand van zaken die smooth zijn 

en vele creatieve mogelijkheden omvatten. Bestaande categorieën die als evident worden beschouwd, 

zullen in vraag worden gesteld en hervormd worden. Binnen het gesegregeerde onderwijssysteem in 

Vlaanderen wordt het als evident beschouwd dat kinderen met een verstandelijke beperking in het 

buitengewoon onderwijs zitten. Door op een creatieve manier na te denken over hoe onderwijs vorm 

kan krijgen, wordt onderwijs smooth en ontstaat de mogelijkheid om deze kinderen wel te laten 

participeren binnen een reguliere onderwijssetting. 

Binnen het concept van deterritorialisatie wordt dus geleidelijk van segregatie naar inclusie gegaan, 

maar dit is echter geen eenrichtingsproces. Een kind of jongere binnen een inclusiesituatie zal op 

bepaalde momenten geïncludeerd zijn binnen de klasgroep, maar op andere momenten wordt hij toch 

opnieuw uitgesloten. Deterritorialisatie gaat hierdoor altijd samen met reterritorialisatie. Binnen 
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inclusief onderwijs wordt er bijvoorbeeld soms teruggevallen op het denken in categorieën, waardoor 

er sprake is van reterritorialisatie en de jongere met een beperking uitgesloten wordt. Zo kan 

bijvoorbeeld een leerling met een verstandelijke beperking participeren door zijn verhaal te laten 

vertellen aan de hand van foto’s. Tijdens de les wiskunde is dit echter niet mogelijk en is er sprake van 

reterritorialisatie, aangezien de jongere wordt uitgesloten. Het gaat hier echter niet om een louter 

oorzaak-gevolgdenken, maar om een veel complexer gegeven. Deleuze & Guattari benadrukken dat ze 

binnen dit conceptueel kader niet streven naar een oplossing tot het bekomen van inclusie, maar de 

auteurs reiken een andere manier aan om naar inclusie te kijken (Allan, 2008). Deleuze wil 

denkschema’s die als evident worden beschouwd opnieuw in vraag stellen en binnen het denken 

opnieuw opening creëren voor het omgaan met de aanwezige diversiteit (Devos & Vanmarcke, 1995). 

Inclusie is dus een erg dynamisch begrip. Het is belangrijk om dit ook zo te bekijken doorheen het 

onderzoek. De waarden binnen de circle of courage (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2002) kunnen 

gelinkt worden aan inclusie. Hierbij gaat het eveneens om erg dynamische termen die variëren 

doorheen het inclusietraject en die in wisselwerking staan tot elkaar.  

2.2. Circle of courage 

Brendtro, Brokenleg en Van Bockern (1992) omschreven voor het eerst de circle of courage, bestaande 

uit vier centrale waarden die als universele behoeften van jongeren en die buiten culturele grenzen 

gelden: belonging, mastery, generosity en independence. Aan deze waarden kan tegemoet gekomen 

worden wanneer er een ‘reclaiming environment’ gecreëerd wordt. Het bedraagt een model voor de 

positieve ontwikkeling van de jeugd, maar de betekenis die achter elke waarde schuilt kan individueel 

verschillen. Deze waarden hangen bovendien nauw samen met de waarden die teruggevonden kunnen 

worden binnen het inclusief onderwijs. 

 

 

 

   Figuur 2. Circle of courage (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2005). 

De termen worden hieronder verder uitgediept en in verband gebracht met relevante theoretische 

concepten om hun rol binnen inclusie te belichten. Hiervoor wordt vaak teruggegrepen naar het 

filosofisch kader van Deleuze, dat inclusie door een vernieuwende bril bekijkt en begrijpt. Zijn filosofie 

kan gebruikt worden als voedingsbodem om een eenduidige connotatie te doorbreken en om enige 

vanzelfsprekendheid binnen wat we beschouwen als vaste waarden in vraag te stellen (Allan, 2008). 



  

15 
 

Binnen de verbinding tussen de waarden van de circle of courage en de samenhangende concepten, 

ontstaat ook telkens een spanningsveld dat in de volgende punten wordt omschreven.  

2.2.1. Belonging en difference 

Onder de term belonging valt het gegeven dat jongeren erbij willen horen en ergens deel van willen 

uitmaken. Door jongeren te tonen dat ze tot een gemeenschap behoren en er dus sprake is van 

belonging, worden ze gemotiveerd om respect en bezorgdheid te uiten naar anderen. Een sterke sense 

of belonging maakt jonge mensen ontvankelijker voor hulp van andere leden van de gemeenschap. 

(Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 1992). Deze mogelijkheid tot belonging wordt echter in de kiem 

gesmoord door de huidige tendens van wederkerende exclusie. Hierin bevindt zich een spanningsveld. 

De ogenschijnlijk onvermijdelijke en onweerstaanbare drang tot herhaling van exclusie vloeit voort uit 

angst voor verschil en de wil om deze te controleren. Dit uit zich in de Vlaamse onderwijscontext in 

het uitgebreide aanbod in het buitengewoon onderwijs maar ook het veelvuldig werken in homogene 

niveaugroepen in klassen. 

Deleuze begrijpt deze angst voor het nieuwe en onbekende, maar wil anderzijds evenwaardigheid 

bekomen door verschil te reduceren en het hierdoor leefbaar en denkbaar te maken (Allan, 2008). 

Difference is continu in verandering en bezig met transformeren, wat Deleuze benoemt als 

differenciation, waardoor dit ook geen vaststaand gegeven is (Davies & Gannon, 2009). Hij wil een 

privilege maken van verschil en wil een concept bekomen dat niet noodzakelijk een negatieve 

connotatie omvat. De verschuiving naar een meer positieve beeldvorming van verschil kan nuttig zijn 

voor inclusie en de angst errond reduceren (Allan, 2008).  

Deleuze en Guattari bekritiseren het doel van de bevordering van lidmaatschap voor 

minderheidsgroepen om zich te integreren in de mainstream of de meerderheid (Allan, 2008). Binnen 

een inclusieve onderwijssetting wordt bijvoorbeeld nog te vaak verwacht dat een kind gewoon 

meedraait met de klasgroep. Indien dit niet mogelijk is, wordt ervoor geopteerd dat het kind zich 

afzondert van de groep en op die manier wordt dus exclusie in de hand gewerkt. Deleuze en Guattari 

waarschuwen tevens voor een vorm van differentiatie waardoor segregatie, zoals het geval bij de 

inrichting van het buitengewoon onderwijs, gerechtvaardigd wordt als een middel ter bescherming 

van verschil (Allan, 2008). Belonging en difference zijn binnen een historisch maatschappelijke en 

culturele constructie gegroeid tot onverenigbare kenmerken. Dat wat geconstrueerd en aangenomen 

wordt als normaal vormt het na te streven ideaal en verschil wordt bijgevolg gezien als afwijkend of 

problematisch. In de Vlaamse onderwijscontext betekent dit dat er nog in sterke mate een 

deficitgedachte heerst, waarbij verschil als een uitzondering wordt gezien en hierdoor segregatie in de 

hand wordt gewerkt.  
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Door na te denken over wat binnen onze maatschappij als normaal wordt beschouwd en dit te 

herkaderen, wordt een opening gecreëerd voor een meer gelijkwaardige leeromgeving voor studenten 

die gemarginaliseerd en gesegregeerd worden op basis van cultureel geconstrueerde verschillen in 

cultuur, taal en mogelijkheden (Annamma et al., 2013). Inclusief onderwijs komt tegemoet aan de 

nood aan belonging van kinderen en jongeren. Wanneer zij georiënteerd worden naar het 

buitengewoon onderwijs, worden ze tijdens de schooluren onttrokken van de leeftijdsgenoten die ze 

vanuit hun familie en thuisomgeving kennen. De mogelijkheid van inclusief onderwijs staat hierdoor 

gelijk aan naar dezelfde school kunnen gaan als broers, zussen en vriendjes. Dit creëert het gevoel van 

erbij te horen en komt tegemoet aan de nood aan belonging (Mortier et al., 2010). Inclusief onderwijs 

houdt een positieve manier van kijken naar verschil in. Het bekijken van verschil in termen van 

differenciation en dus waarbij het continu in beweging is, zorgt voor een positieve beeldvorming van 

verschil waarin dit een meerwaarde en privilege kan zijn (Davies & Gannon, 2009).  

2.2.2. Mastery binnen een neoliberale samenleving 

Naast biologische en interpersoonlijke noden, streven kinderen en volwassenen naar mastery van hun 

eigen omgeving.  Wanneer er voldaan is aan de nood van een kind om iets te kunnen en om succes te 

ervaren, wanneer er met andere woorden mastery aanwezig is, ontstaat nieuwe motivatie voor 

verdere ontwikkeling en groei. Wanneer de kansen op succes en verdere ontwikkeling echter worden 

weggenomen, zal het kind zijn frustratie uitdrukken door verstoord gedrag of door zich hulpeloos te 

gedragen. Mastery wijst erop dat jongeren graag willen leren en ze vervolgens fier willen tonen welke 

zaken ze beheersen (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 1992). Succeservaringen en de praktische 

inzetbaarheid van sterktes en talenten vergroten het gevoel van mastery. Het ervaren en ontwikkelen 

van mastery is sterk individueel afhankelijk en wordt op een unieke manier ingevuld door de persoon. 

Iedereen heeft wel de mogelijkheid om te leren en om succeservaringen te bekomen (Brendtro & 

Brokenleg, 1993).  

In onze huidige neoliberale maatschappij wordt echter veel nadruk gelegd op kwalificatie binnen het 

onderwijs en heerst er een prestatiegerichte cultuur. Er ontstaat dus een spanningsveld tussen 

mastery en de huidige tendens die kwalificatie centraal stelt, aangezien mastery op deze manier wordt 

verengd tot vaardigheden die samenhangen met kwalificatie. Biesta (2010) geeft aan dat kwalificatie 

een van de drie functies van onderwijs omvat. Binnen onze neoliberale samenleving is er echter een 

grote aandacht voor individuele competentie, waarbij kinderen voorzien dienen te worden van kennis 

en vaardigheden om op een adequate manier voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. Mastery wordt 

op deze manier enkel bekeken in termen van geschiktheid voor de arbeidsmarkt. Voor kinderen binnen 

een inclusietraject is het vaak niet evident om hieraan te voldoen en dient mastery ruimer bekeken te 

worden dan slechts de vaardigheden die noodzakelijk zijn binnen de arbeidsmarkt. Vanuit de 
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neoliberale samenleving is hier echter weinig aandacht voor. Onderwijs wordt in eerste instantie 

bekeken vanuit kwalificatie en een groeiende aandacht voor resultaten van onderwijsmetingen, wat 

resulteert in internationale uitkomstentabellen die aangeven welke staat betere resultaten behaalt 

dan de andere. Deze grote aandacht voor kwalificatie zorgt echter voor een weerslag op de 

onderwijspraktijk, aangezien hierdoor een sterke gerichtheid op het cognitieve aspect ontstaat zoals 

bijvoorbeeld het gemiddelde niveau van wiskunde in een staat (Biesta, 2010). Hierdoor wordt minder 

aandacht geschonken aan andere talenten van kinderen die moeilijker meetbaar zijn en worden vaak 

de sterktes van kinderen binnen een inclusietraject onvoldoende erkend. 

Als alternatief op de prestatiegerichtheid binnen dit gedachtegoed kan onderwijs ingevuld worden aan 

de hand van een participerend, creatief curriculum dat gebaseerd is op ervaringsleren en het streven 

naar persoonlijke doelen (Brendtro & Brokenleg, 1993). De circle of courage kadert binnen een filosofie 

van empowerment, waarbij onder andere aandacht geschonken wordt aan het voeren van een dialoog 

en ontmoeting, het opbouwen van relaties, het als belangrijk worden beschouwd door anderen en het 

luisteren naar elkaar (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2005). Onderwijs vervult namelijk, naast 

zijn functie als het vergaren van kennis en vaardigheden, ook een belangrijke functie binnen de sociale 

ontwikkeling van een kind. Biesta (2010) omschrijft socialisatie als een tweede functie van onderwijs. 

Hieronder valt de manier waarop het onderwijs ervoor zorgt dat de leerlingen deel zullen uitmaken 

van bestaande tradities. Dit betekent opnieuw dat ze voorbereid worden op een traditie binnen een 

beroepskeuze, maar eveneens binnen de ruimere maatschappijcultuur.  

Een derde functie van onderwijs, namelijk subjectificatie, stelt Biesta (2010) lijnrecht tegenover 

kwalificatie en socialisatie. Hieronder valt dat de jongeren de patronen die als vanzelfsprekend worden 

beschouwd in vraag leren te stellen en nadenkt over mogelijke alternatieven. Binnen inclusief 

onderwijs dient ruimte gecreëerd te worden om subjectificatie te bekomen en om op deze manier 

creatief na te denken over hoe een inclusietraject vorm kan krijgen.  

Inclusief onderwijs schenkt aandacht aan datgene waar de jongere sterk in is en waar zijn talenten 

liggen. Het is belangrijk om deze te benoemen opdat de nood aan mastery kan worden vervuld. 

Individuele competenties belichten zorgt bovendien voor een gevoel van appreciatie en zelfwaarde, 

wat erg belangrijk is binnen een inclusietraject (Mortier et al., 2010). 

2.2.3. Independence en interdependence 

Achter de term independence schuilt het principe van leiding en zelfstandigheid krijgen zonder 

inmenging van ouders of andere volwassenen. Ouders leren waarden aan maar de kinderen krijgen 

steeds meer kansen om keuzes te maken zonder enige dwanguitoefening door de ouder. Deze visie is 

gebaseerd op het respecteren van het recht van elke persoon om zijn eigen lot te bepalen en te 
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controleren. Deze aandacht voor onafhankelijkheid en vrijheid zorgt ervoor dat kinderen en jongeren 

worden gezien als bekwame en participerende actoren binnen de maatschappij (Brendtro, Brokenleg 

& Van Bockern, 1992). Interdependence houdt in dat jongeren afhankelijk zijn van elkaar en 

aangewezen op elkaar bij het aanpakken en oplossen van problemen (Brendtro, Brokenleg & Van 

Bockern, 1992). Er is sprake van interafhankelijkheid waarbij verbondenheid op emotioneel en sociaal 

vlak onmisbaar is (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2002). Dit gegeven van interdependence is erg 

herkenbaar binnen het ondersteuningsdenken dat het M-decreet typeert. Er wordt nagedacht over 

wat een kind, een ondersteuner, een leerkracht of een ouder nodig heeft en hoe hieraan, in verbinding 

met de andere betrokkenen, tegemoet kan worden gekomen. 

Indepencende en interdependence zijn onlosmakelijk verbonden en kunnen enkel in een harmonisch 

samenspel tot een goede uitkomst leiden. Dit maakt eveneens dat er sprake is van een spanningsveld 

tussen beide. Een gezonde balans tussen beide aspecten is ook in een inclusief onderwijstraject een 

belangrijke uitdaging. Een waarde van zelfbepaling en autonomie moet aanwezig zijn, maar anderzijds 

kunnen we niet volledig onafhankelijk van anderen functioneren. De jongeren dienen dus 

onafhankelijk te zijn, maar niet zonder in verbinding te staan met leerkrachten, leeftijdsgenoten en 

ondersteuners (Mortier et al., 2010).  

2.2.4. Generosity en competentiegerichtheid 

Elke jongere heeft de behoefte om een inbreng te hebben en om bij te dragen aan een groter geheel, 

wat vervat zit in generosity (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 1992). Anderen helpen leidt tot de 

ontwikkeling van zelferkenning en een gevoel van waardevol zijn, als gevolg van de positieve 

toevoeging die hulp kan betekenen voor de andere (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2002). Elk 

kind en iedere jongere heeft behoefte aan de uitbouw van een wederkerige vertrouwensrelatie met 

anderen, waarbij nabijheid, aanwezigheid en elkaar steunen belangrijke steunpilaren vormen 

(Brendtro & Brokenleg, 1993).   

Binnen onderwijs neemt generosity een voorname rol in doordat gelegenheid gecreëerd dient te 

worden waarbinnen kinderen en jongeren een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de andere 

(Brendtro en Brokenleg, 1993). Binnen een inclusietraject is het dus belangrijk om mogelijk te maken 

dat de kinderen met een beperking zich waardevol kunnen voelen of zich behulpzaam kunnen 

opstellen ten opzichte van anderen. Op deze manier worden de kinderen eveneens ondersteund in 

het ontwikkelen van een positieve relatie met leeftijdsgenoten, die erg belangrijk zijn binnen de 

ontwikkeling van de identiteit (Brendtro en Brokenleg, 1992). Concreet moeten de jongeren het gevoel 

krijgen te mogen participeren en dat hieraan ook erkenning wordt geschonken. Klasgenoten dienen 
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kennis te maken met elkaars mogelijkheden en op welke manier iemand met een beperking op een 

evenwaardige manier kan participeren en bijdragen (Mortier et al., 2010). 

De vraag stelt zich echter op welke manier dit bijdragen van jongeren wordt bekeken binnen het 

huidige onderwijs dat erg competentiegericht is (Biesta, 2010). Betekent bijdragen dat de leerlingen 

de leerstof papegaaien of betekent het dat ze kunnen bijdragen tot de groep? De aandacht voor 

kwalificatie en schoolse vaardigheden maakt dat onderwijs nog teveel wordt bekeken als 

eenrichtingsverkeer, waarin het de leerkracht is die weet en geeft aan zijn leerlingen. Op welke manier 

kunnen de jongeren dan nog bijdragen in de les? Door de sterke nadruk op competentie binnen de 

Vlaamse onderwijscontext, ontstaat er dus een spanningsveld met de waarde van generosity.  
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3. Probleemstelling en onderzoeksvraag 

3.1. Probleemstelling 

De keuze tot inclusief onderwijs bedraagt een recht van ouders en hun kinderen, maar er wordt in de 

literatuur voornamelijk geschreven over de gevolgen voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Slechts 

weinig bronnen vertrekken vanuit het perspectief van de jongeren die zich kunnen beroepen op het 

M-decreet. Allan (2008) klaagt aan dat kinderen en jongeren, waarbij inclusie of exclusie wordt 

onderzocht, de grootste groep vormen waarvan de stem ontbreekt in wetenschappelijk onderzoek. 

Hieraan wordt de term absent voices toegekend, waarbij de ouders en leerkrachten worden 

beschreven als poortwachters.  

De gemarginaliseerde positie die toegekend wordt aan de gezinnen met een kind binnen het inclusief 

onderwijs kadert tevens binnen de kwetsbaarheid waardoor zij gekenmerkt worden. Ouders worden 

‘kwetsbaar aan hun kind’ door een overheersend verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van hun 

kind. Dit brengt overweldigende gevoelens van stress, onzekerheid en twijfels met zich mee (Van Der 

Pas, 1996). Lange tijd zorgde deze kwetsbaarheid voor een onderschatting van de kracht en de 

deskundigheid van ouders. Vaak werden de mogelijkheden van de ouders niet erkend en stond de 

kwetsbaarheid in verband met een verondersteld onvermogen van de ouders tot een positieve 

opvoeding van hun kind, met als gevolg dat het ouderschap werd overgenomen door professionals 

(Erik De Belie et al., 2010). Deze kijk kadert binnen het medische model waarin de nadruk ligt op de 

deficits of de onmogelijkheden van een persoon. Wanneer ouders zich niet blindstaarden op de 

moeilijkheden, maar eveneens oog hadden voor de mogelijkheden van hun kind werd dit door 

professionals gekaderd binnen het verwerkingsproces of binnen een zekere ontkenning van de 

beperking van hun kind. 

Pas in de jaren 1980 werd deze kijk op ouders en hun kwetsbaarheid beetje bij beetje genuanceerd en 

kwam er aandacht voor de aanwezigheid van veerkracht bij de ouders (De Belie & Van Hove, 2005). 

Deze term verklaart De Belie (2010) als: 

 “De mogelijkheid tot positieve aanpassingen, ondanks levens- en ontwikkelings- 

 omstandigheden die een positieve evolutie ‘onder druk’ zetten” (De Belie, 2010, p. 19). 

Door deze lange veronderstelling van de kwetsbaarheid en een samenhangend onvermogen tot 

positief opvoeden bij de ouders, werden zij niet ingeschakeld als evenwaardige participanten binnen 

onderzoek. De afwezigheid van hun stem in wetenschappelijk onderzoek zorgt echter voor een 

belangrijk gat in de huidige kennis. De kennis en ervaring die de jongeren en hun ouders hebben binnen 

hun inclusietraject is erg verschillend van de kennis van professionals.  



  

21 
 

Van Haaster et al. (2013) definiëren ervaringsdeskundigheid als: 

  “Deskundigheid die je verwerft door je eigen ervaringen serieus te nemen, die voor jezelf te 

 verwerken en erop te reflecteren en tevens om vergelijkbare ervaringen van anderen serieus te 

 nemen, daarnaar te luisteren en in je reflecties te verwerken” (Van Haaster et al., 2013, p. 10)  

Ervaringsdeskundigheid hangt nauw samen met Disability Studies, waarin eveneens het perspectief en 

de verhalen van gemarginaliseerde personen op de voorgrond staan. Ondanks de meerwaarde van het 

opnemen van de jongeren en de ouders als ervaringsdeskundigen, gaat het scala van onderzoeken 

eerder over hen dan dat dit samen met hen op punt wordt gesteld. De volledigheid van kennis wordt 

dus beknot door het onderzoek dat zich beperkt tot de professional die over hen spreekt. Hierdoor 

moet rekening worden gehouden met lacunes die in de resultaten kunnen sluipen, zoals de 

vatbaarheid voor interpretaties die eveneens een oordeel over de aanwezige competenties kan 

inhouden (Allan, 2008). Zo heeft de onderzoeker bijvoorbeeld een ander beeld dan de ouders omtrent 

de talenten en sterktes van een kind. De onderzoeker kan meer gericht zijn op de diagnose en schoolse 

vaardigheden, terwijl de ouders hun kind in een ruimere context kennen en andere talenten, die de 

grenzen van de schoolse vaardigheden overstijgen, voorop zullen stellen. Oliver (1999) zet deze 

bedenkingen kracht bij door te stellen dat de onderzoeker naïef is en geen goed begrip heeft over de 

eigen rol in de productie van exclusie. Daarnaast wordt, vanuit het grote hiërarchische karakter dat 

heerst binnen scholen, weinig aandacht geschonken aan de mening en stem van de leerlingen. 

Kinderen worden vanuit deze visie eerder gezien als subject van discipline (Allan, 2008). Bovendien 

wordt door professionals vaak aangenomen dat ouders de noden en onderwijsbehoeften van hun kind 

slechts gering kunnen inschatten. De rol van de ouders als expert van hun kind wordt hier dus miskend 

bij het inschatten van de kwaliteiten en grenzen van hun kind (Thys, 2004). 

Aan de kritiek op huidig onderzoek rond het ontbreken van de stem van de personen waarover het 

gaat, komt deze masterproef tegemoet door te focussen op die stemmen en dit als uitgangspunt te 

nemen. De focus van deze masterproef ligt op de beleving van de jongeren die de overstap van 

buitengewoon naar het regulier onderwijs maakten en op de beleving van hun ouders. De jongeren en 

hun ouders worden in deze thesis erkend als ervaringsdeskundigen rond de implementatie van het M-

decreet in de praktijk. Er wordt bekeken welke sterktes en obstakels de gezinnen ervaren bij de 

overstap van het buitengewoon naar het regulier onderwijs.  
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3.2. Onderzoeksvraag 

Hoewel het recht op inclusief onderwijs al lang onder de aandacht is en al innige tijd wettelijk werd 

opgenomen in decreten, lijken de eerste kinderen en jongeren die zich inschreven in het gewoon 

onderwijs nog pioniers en doorlopen zij nog een hele zoektocht binnen hun inclusietraject. Het 

inclusief onderwijs bevindt zich nog steeds binnen een transformatiefase, waarbinnen de jongeren en 

hun ouders nog te vaak gemarginaliseerd worden. Vanuit voorgaande probleemstelling blijkt dat de 

belangstelling om jongeren en hun ouders te bekijken als ervaringsdeskundigen toeneemt, maar dat 

in het huidige aanbod van onderzoeksresultaten rond inclusie weinig aandacht wordt geschonken aan 

de beleving en het perspectief van de jongeren binnen een inclusief onderwijstraject en diens ouders. 

Op basis van deze bevinding kwam volgende onderzoeksvraag tot stand: ‘Welke positieve elementen 

en welke obstakels worden door de jongeren en hun ouders ervaren bij de overstap van het 

buitengewoon naar het regulier onderwijs?’. Deze belevingsvraag peilt naar de participatie van de 

jongeren en hun ouders binnen het onderwijs als een dynamisch gebeuren. Smooth spaces en 

momenten van deterritorialisatie zorgen voor de bevordering van participatie, terwijl momenten van 

reterritorialisatie kunnen zorgen voor exclusie. Deze momenten worden binnen hun verhaal 

beschreven aan de hand van de waarden van de circle of courage om tegemoet te komen aan de 

gelaagdheid van het inclusieproces.  
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4. Methodologie 

4.1. Keuze voor kwalitatief onderzoek 

In deze masterproef staan de verhalen van de twee jongeren en hun ouders centraal. Een studie naar 

betekenisverlening kan enkel plaatsvinden wanneer de stem en het verhaal van de personen waarover 

het gaat centraal worden gesteld. Vanuit deze doelstelling was de keuze voor kwalitatief onderzoek 

evident, aangezien deze vorm van onderzoek een stem kan geven aan de participanten. Binnen 

dergelijke vorm van onderzoek heeft de interviewer erg weinig inbreng en gaat het erom de personen 

die geïnterviewd worden zoveel mogelijk aan het woord te laten en dus een stem te geven aan de 

hand van open vragen (Van Hove & Claes, 2011). Hierdoor wordt diepte gecreëerd en worden 

belevingen, gedachten en emoties blootgelegd die in eerste instantie niet rechtstreeks zijn bevraagd 

door de onderzoeker (Lucassen & Hartman, 2007). Vaak bestaat kwalitatief onderzoek uit het afnemen 

van een gering aantal interviews om deze vervolgens te analyseren en te beschrijven (Lucassen & 

Hartman, 2007). Binnen kwalitatief onderzoek staat het luisteren naar de verhalen van de 

participanten centraal, waarbij de onderzoeker deze interpreteert door middel van een gehanteerd 

kader (Glesne, 2010). In deze masterproef vormt de circle of courage (Brendtro, Brokenleg & Van 

Bockern, 2005) een voorname basis voor de benadering van de verhalen van de twee jongeren en hun 

ouders.  

De keuze voor kwalitatief onderzoek kadert daarnaast in het beperkt aantal studies, die vanuit de stem 

van de betrokkenen vertrekken, dat voorhanden is. De beleving van jongeren, die de overstap maakten 

van het buitengewoon naar het regulier onderwijs, en hun ouders is in onderzoek nog relatief 

onontgonnen terrein.  Zo stellen de Boer & Smaling (2011) dat kwalitatief onderzoek interessant is om 

verkennend te werk te gaan. Daarnaast biedt kwalitatief onderzoek nog het voordeel dat er open en 

flexibel gehandeld kan worden, wat tegemoet komt aan de grote complexiteit die samenhangt met de 

individuele verhalen (Tracy, 2013).  

4.1.1. Narratieve benadering 

Binnen deze masterproef wordt een narratieve benadering van kwalitatief onderzoek gehanteerd. De 

beleving van de twee jongeren en hun ouders staat centraal en vormt zowel de data als het resultaat. 

Een onmiskenbaar element binnen narratief onderzoek is dat de participanten centraal worden gesteld 

binnen het verlenen van betekenis (Levering & Smeyers, 2007). Narratieven of verhalen van personen 

ontstaan op basis van persoonlijke ervaringen en herinneringen. Doorheen verdere ervaringen en 

herinneringen worden deze narratieven aangepast of getransformeerd. Een verhaal is dus telkens in 

ontwikkeling en nooit compleet of afgerond (Bohlmeijer et al., 2012). 
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Het gaat hierbij om diachronische data, waarin er een tijdsevolutie of ontwikkelingsperspectief vervat 

zit (Levering & Smeyers, 2007). De twee jongeren en hun ouders doorlopen een proces, dat startte bij 

de overweging om een inclusief traject op te nemen. Vervolgens werd de zoektocht naar een school 

aangevat en ging deze turbulente zoektocht verder bij aanvang van het schooljaar. Bovendien is er bij 

narratief onderzoek eerder sprake van een samenwerkingsverband tussen onderzoeker en 

participanten, dan een machtsverhouding. Het verhaal of het narratief van de twee jongeren en hun 

ouders wordt samen beleefd. Dergelijk verhaal omvat een bundeling van zinvolle gebeurtenissen en 

handelingen die verband houden met een centraal thema (Levering & Smeyers, 2007). Vaak is er 

binnen narratief onderzoek sprake van een thema dat het overbrengen van een overtuiging of een 

doelstelling die sociale verandering of empowerment beoogt. Hierbij ligt vaak het accent op het verhaal 

en de stem van diegene die ontbreken in onderzoek (de Boer & Smaling, 2011). De verzameling van de 

gegevens gebeurt op een open en ongestructureerde manier, die nauw samenhangt met de analyse 

die hierop volgt. De probleemstelling is geformuleerd in het kader van de beleving van de jongeren en 

hun ouders. Het is echter onvoldoende om als onderzoeker enkel een stem te geven aan de 

participanten waarvan hun verhaal centraal staat in een studie. Daarnaast moet eveneens een 

theoretisch kader betrokken worden, opdat een adequate verwerking van de gegevens mogelijk wordt  

(Braun & Clarke, 2006). In deze masterproef bestaat het theoretisch kader uit een conceptualisering 

van inclusie als een gelaagd en complex begrip. Daarnaast worden de waarden uit de circle of courage 

(Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2002), die eveneens nauw samenhangen met inclusief onderwijs, 

besproken en gekoppeld aan de verhalen van de jongeren en hun ouders. 

De complexiteit die gepaard gaat met narratief onderzoek mag echter niet onderschat worden. Een 

narratieve benadering van kwalitatief onderzoek streeft naar een evenwicht tussen participant en 

onderzoeker. De onderzoeker beschrijft echter het verhaal en is dus eindverantwoordelijke voor de 

representatie van de beleving van de participant (Disability Studies Gent, n.a.). Een rolnemend 

vermogen bij de onderzoeker is hier van groot belang, aangezien op deze manier de gedachten en 

standpunten van de participant begrepen en gekaderd kunnen worden (Maso & Smaling, 1990). 

Bovendien wordt de verwoording van het verhaal teruggekoppeld naar de participanten, waarop zij 

de mogelijkheid hebben om deze aan te passen. Een tweede complexe element bestaat eruit dat het 

persoonlijke verhaal en de beleving van een persoon telkens in verband staan met sociale, politieke, 

economische en culturele invloeden (Disability Studies Gent, n.a.). 
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4.2. Onderzoeksproces 

    Figuur 3. Verloop van het onderzoeksproces.  

Het doorlopen van dit onderzoek start bij een kennismaking met de twee jongeren en hun ouders. 

Voor het onderzoeksproces plaats kan vinden, is het enorm belangrijk dat er een vertrouwensband 

ontstaat met de participanten. De jongeren die de overstap maken van het buitengewoon naar het 

regulier onderwijs en hun ouders bevinden zich in een kwetsbare en onzekere positie, waardoor het 

niet evident is voor hen om hun emoties en ervaringen te delen met iemand die ze niet kennen. Het 

leren kennen van de participanten en hun positie erkennen is dus een niet te onderschatten onderdeel 

bij het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het is een constant en doorlopend gegeven waarin de 

onderzoeker moet blijven investeren. Dit gebeurt door participatief te werken en door de jongeren en 

hun ouders te (h)erkennen. Het onderzoeksproces start in september, waarbij aan de hand van open 

vragen hun verhalen beluisterd worden4. Als volgende stap worden de verhalen geïnterpreteerd door 

de onderzoeker en gekoppeld aan het theoretische kader dat wordt gehanteerd binnen deze 

masterproef, namelijk de circle of courage (Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2005). Hierbij worden 

ook de observaties van de onderzoeker en van andere betrokkenen, namelijk van leerkrachten en 

ondersteuners, toegevoegd en wordt een tekst (narratief) geschreven. Deze tekst, of dit narratief, 

wordt teruggekoppeld naar de ouders, waarop zij feedback geven omtrent woordkeuze, inhoud en 

vorm. Deze feedback wordt in rekening gebracht en de verhalen worden verder verdiept, waarop het 

proces zich herhaalt. Deze wisselwerking met de jongeren en de ouders duurt tot mei. Tot slot wordt, 

na een laatste terugkoppeling naar de jongeren en de ouders in juni, het onderzoeksproces afgerond 

en de uiteindelijke bevindingen en conclusies worden vastgelegd. 

                                                           
4 De opnames en verslagen van deze gesprekken kunnen opgevraagd worden bij de onderzoeker. 
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4.3. Omgaan met de taalbarrière 

Ish en Alima, de ouders van Ikram, zijn van Marokkaanse origine en beheersen de Nederlandse taal 

minder. Als onderzoeker was het zoeken naar de juiste woorden of de juiste timing om iets te 

benoemen. Het was niet evident voor hen om complexe materie, zoals hun emoties en ervaringen bij 

de overstap van Ikram naar het regulier onderwijs, onder woorden te brengen en deze vervolgens neer 

te schrijven. Alima spreek geen Nederlands, dus verliepen de gesprekken over de ervaringen van de 

ouders via Ish. Binnen de communicatie met Ish ben ik op zoek gegaan naar ondersteuning en tips om 

op een eenduidige en transparante manier in gesprek te gaan. 

  

Simpel, maar niet kinderachtig Doe niet moeilijk als het ook gemakkelijk kan. Let er wel op dat je niet in 
kleutertaal vervalt of neerbuigend overkomt. 

Niet te snel in andere taal Leg eventueel een moeilijk stuk uit in een andere taal en schakel daarna 
terug naar het Nederlands. 

Langzaam en duidelijk Zorg ervoor dat je geen gebroken Nederlands spreekt, maar wel langzaam, 
duidelijk en in korte zinnen.   

Met gebaren en ondersteuning Als je veel informatie moet geven, deel je die best op in kortere stukken. 

Geen figuurlijk taalgebruik Wees je ervan bewust dat figuurlijke taal moeilijker te begrijpen is.  

Transparante woorden Gebruik woorden die in meerdere talen (bijna) dezelfde zijn. 
 

Herhalen  Als je merkt dat de ouder niet alles begrepen heeft, herhaal dan je uitleg. 

Check begrip Stel open vragen om na te gaan of de ouder alles heeft begrepen. 

Vermijd dialect Het is moeilijker verstaanbaar voor de ouder wanneer iets gezegd wordt in 
dialectwoorden of spreektaal. 

Figuur 4. Taalbeleid: communiceren met anderstalige ouders (Huis van het Nederlands). 

Nadat de data werden verzameld en neergeschreven, werden de vaststellingen opnieuw in korte en 

open vragen ter controle voorgelegd aan Ish. De geschreven tekst werd daarnaast eveneens 

voorgelegd aan een leerkracht en de andere ondersteuners van Ikram, opdat zij feedback gaven 

omtrent de beeldvorming van de inclusiesituatie. 

4.4. Analyse 

Het is onmogelijk om een vertrekpunt aan te duiden binnen de beleving en ervaringen van de twee 

jongeren en hun ouders omtrent de overstap van het buitengewoon naar het regulier onderwijs, 

aangezien dit geen lineair proces vormt en de ervaringen niet los van elkaar bestaan. Hierdoor is er 

ook geen eenduidig vertrekpunt voor de onderzoeker. Elke vraag, of elke aanzet tot het vertellen van 

een beleving, zorgt voor een andere uitkomst (Sermijn et al., 2009). Zoals eerder werd gesteld, is een 

verhaal altijd in ontwikkeling en nooit compleet of afgerond (Bohlmeijer et al., 2012). Er kan dus nooit 

een volledig beeld geschetst worden van de gehele beleving van de twee jongeren en hun ouders. 
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Bovendien worden verhalen en ervaringen nooit op een strikt lineaire manier verteld en lopen deze 

door elkaar (Sermijn et al., 2009). Binnen de analyse wordt in deze masterproef hierdoor een 

rhizomatische kijk op de verhalen van de twee jongeren en hun ouders gehanteerd. Ervaringsverhalen 

hebben nooit een lineaire structuur, waaraan het rhizoom dat Deleuze en Guattari (1987) beschrijven 

tegemoet komt.  

Vaak wordt kennis voorgesteld in een stijve en hiërarchische boomstructuur, waardoor binaire 

denkpistes worden gecreëerd van normaal en abnormaal of van mogelijkheden en onmogelijkheden. 

Een rhizomatische kijk biedt een alternatief op deze boomstructuur, doordat meerdere connecties 

worden gevormd zonder dat er een eenduidige basis aanwezig is. Hierdoor wordt het valse idee van 

het bestaan van lineaire relaties doorbroken. Binnen het rhizoom is er sprake van een grote 

heterogeniteit, waarbij elk element verbonden kan worden met elk ander element. De nadruk ligt op 

deze verbindingen en niet langer op de posities van de elementen ten opzichte van elkaar. Breuken 

kunnen optreden binnen het rhizoom, maar er kunnen ook telkens nieuwe verbindingen ontwikkelen. 

Daarnaast is er geen begin- of eindpunt aanwezig. Alles staat namelijk centraal, waardoor er altijd 

sprake is van een proces en het rhizoom nooit compleet en altijd in beweging is. Het rhizoom kan nooit 

bekeken worden in termen van samenhangende delen, met als gevolg dat de structuur ervan niet te 

achterhalen valt (Allan, 2008).  

Binnen een rhizomatische kijk is er dus telkens sprake van een assemblage. Dit is een geheel dat 

opgebouwd is uit heterogene en uit zichzelf bestaande onderdelen, waaronder zowel menselijke als 

niet-menselijke en zowel materiële als immateriële, die betekenis krijgen door te worden assembled 

op een bepaalde manier. Binnen de verhalen van de twee jongeren en hun ouders ligt de focus 

voornamelijk op hun school, hun thuis en hun omgeving als onderdelen die op een bepaalde manier 

worden assembled. Een assemblage creëert de mogelijkheid tot transformatie, aangezien er nooit 

sprake kan zijn van een stabiel en statisch gegeven. Het is altijd in beweging waardoor de wereld 

verandert en blijft veranderen (Van de Putte et al., 2016). Binnen een inclusietraject zijn dus ook de 

ervaringen en de beleving van de twee jongeren en hun ouders telkens in beweging. Allan (2008) maakt 

de vergelijking tussen een rhizoom en een inclusieruimte, aangezien beide altijd in beweging zijn en 

waarin altijd verandering zit. In deze masterproef wordt eveneens een dynamische manier van kijken 

gehanteerd, waaraan een rhizomatische analyse van de data tegemoet komt. 
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4.5. Rol van de onderzoeker 

Binnen dit kwalitatief onderzoek is de onderzoeker nooit volledig neutraal. De rol van de onderzoeker 

bestaat er in deze masterproef uit om naar de verhalen te luisteren en om deze te reconstrueren. De 

aanwezigheid van enige interpretatie aan de betekenisverlening valt niet te omzeilen, maar de 

onderzoeker moet zich hier wel bewust van zijn. Een kritische reflectie en bewustwording van de eigen 

positie als onderzoeker is dan ook onontbeerlijk binnen kwalitatief onderzoek (Levering & Smeyers, 

2007). De onderzoeker heeft bovendien onvermijdelijk een grote impact op de manier waarop het 

onderzoek verloopt. Individuele kenmerken zoals waarden, de opvoeding die we kregen, de opleiding 

die we genoten,… hebben een grote impact op onze kijk, op onze manier van luisteren naar de verhalen 

van de participanten en dus eveneens op het verloop van het onderzoek (Glesne, 2010). Ik sta dus 

graag even stil bij mijn positie als onderzoeker binnen deze masterproef. 

Naast mijn rol als onderzoeker, vervulde ik een groot deel van de periode dat ik deze masterproef 

schreef ook een rol als ondersteuner voor Ikram binnen mijn stageperiode. Dit maakt dat ik ook een 

eigen kijk creëer op de situatie van Ikram. Hierbij heb ik misschien een afwijkend idee van wat goed 

liep en wat minder goed liep ten opzichte van de mening van Ikram zelf en haar ouders. Ik heb als 

ondersteuner erg veel weerstand ervaren bij enkele leerkrachten van Ikram, die zich afvroegen of het 

wel een meerwaarde is voor Ikram om naar het regulier onderwijs te gaan en dit ook telkens ter 

discussie stelden. Dit bracht veel frustraties met zich mee voor mij, aangezien ik het gevoel had dat dit 

een constructieve samenwerking tussen de ondersteuners en de leerkrachten in de weg stond. De 

ouders hebben dit niet zo aangevoeld, aangezien zij niet geconfronteerd werden met de sceptische 

houding van deze leerkrachten. Ik vind het binnen deze masterproef dan ook belangrijk om mij bewust 

te zijn van mijn eigen visie en deze niet op te dringen aan de ouders. Ik heb dus getracht de stem van 

de ouders te laten spreken binnen het verhaal zonder dat ik mijn persoonlijke negatieve ervaringen 

liet meespelen in de representatie van hun beleving.  

Daarnaast had ik als studente orthopedagogiek reeds voor mijn kennismaking met Ikram en Vic een 

eigen visie en eigen ideeën over inclusief onderwijs door ervaringen van een vorige stage en door mijn 

opleiding. Ik heb gemerkt tijdens mijn inclusiestage dat er soms ook een zekere weerstand vanuit de 

betrokken leerkrachten komt kijken bij een inclusietraject, waardoor ik de principes van inclusief 

onderwijs nog sterker wil verdedigen. Het is belangrijk om me hiervan bewust te zijn en hierdoor niet 

blind te zijn voor de obstakels die de twee jongeren en hun ouders ervaren, maar wel aandacht te 

schenken aan alle perspectieven.  

Er wordt getracht een gelijkwaardige relatie te bekomen tussen de participanten en de onderzoeker, 

waarbij de onderzoeker niet schrijft over de participanten maar de participanten over zichzelf schrijven 
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via de onderzoeker. Om aan deze doelstelling tegemoet te komen, wordt alle geschreven tekst 

voorgelegd aan de participanten en brengen zij aanvullingen of veranderingen aan.  

4.6. Validiteit 

Een kanttekening die bij deze studie gemaakt moet worden, is dat de beleving van personen wordt 

onderzocht. Dit betekent dat het niet gaat om een representatie van de werkelijkheid en dus zijn de 

resultaten van dit onderzoek geen uiteenzetting van de realiteit rond de implementatie van het M-

decreet. De resultaten van dit onderzoek beogen geen veralgemening te bekomen, maar zijn juist 

gericht op de unieke beleving van personen (de Boer & Smaling, 2011). Er wordt dus aandacht 

geschonken aan de individuele beleving van de participanten, waardoor er sprake is van subjectieve 

onderzoeksresultaten (Maso & Smaling, 1990). Er is dus geen sprake van externe validiteit, aangezien 

er geen veralgemening ontstaat uit de resultaten. Om de interne validiteit te verhogen, kan een 

onderzoeker doen aan triangulatie door verschillende bronnen, soorten gegevens en 

verzamelingsmethoden te hanteren (Levering & Smeyers, 2007). In deze masterproef wordt in eerste 

instantie het verhaal van de participanten verteld, maar eveneens de observaties van de onderzoeker 

en anderen uit de context worden in rekening gebracht.  

De Münchhausen-conceptie van objectiviteit als methodologische norm creëert een ingang opdat 

dergelijk onderzoek voldoet aan enige vorm van objectiviteit, namelijk door recht te doen aan de 

participanten op gebied van mentaliteit, handelwijze en het neerzetten van het resultaat, wat in deze 

masterproef bestaat uit hun verhaal. De onderzoeker dient dus met andere woorden recht te doen 

aan datgene of diegene die bestudeerd wordt en er dus voor te zorgen dat de resultaten niet vertekend 

zijn. Maso & Smaling (1990) benadrukken echter dat deze methodologische norm van objectiviteit niet 

kan opgevat worden als een voorwaarde, maar eerder als een streven.  
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5. Onderzoeksresultaten  

5.1. Voorstelling van de participanten  

5.1.1. Voorwoord 

In het kader van het M-decreet worden de maatregelen, die beantwoorden aan de specifieke en 

individuele onderwijsbehoeften, centraal gesteld. In die termen zullen de participerende jongeren 

eveneens omschreven worden in deze masterproef. De labels die de jongeren meedragen op basis van 

hun diagnose dekken niet volledig de lading in verband met het functioneren op school en de 

ondersteuningsnood die zij ervaren. Zo zijn bijvoorbeeld bepaalde sticordi-maatregelen erg 

doeltreffend voor de ene leerling met dyslexie, maar een andere leerling met hetzelfde label heeft hier 

geen baat bij en zal nood hebben aan andere maatregelen op zijn maat (Laeremans, 2015). 

Isarin (2004) maakt hier een onderscheid tussen het ‘wie’ en het ‘wat’ van een persoon. Het ‘wat’, 

namelijk de stempel op basis van de diagnose die een jongere opgespeld krijgt, staat nooit volledig los 

van het ‘wie’, waarin unieke en persoonlijke eigenschappen vervat zitten. Binnen deze masterproef 

wordt voornamelijk gefocust op het unieke karakter van de twee jongeren, hoewel deze niet los kan 

bestaan van de stempel die ze meedragen. Het onderdeel ‘wat’ hangt dus samen met het ‘wie’, 

waardoor dit niet genegeerd mag worden. In deze masterproef wordt er echter voor gekozen om het 

‘wat’ niet te omschrijven binnen een rechtlijnige kijk waarbij enkel de diagnose wordt benoemd. De 

leerlingen worden bewust niet beschreven aan de hand van hun beperking of hun diagnose, aangezien 

die minder vatbaar is en een minder goede lading geeft aan hun situatie en functioneren. In plaats 

daarvan worden de jongeren omschreven in termen van hun onderwijsbehoeften, wat kadert binnen 

de principes van het handelingsgericht werken (Pameijer & Van Beukering, 2015). Hierdoor wordt dus 

eerder gepoogd de persoonlijkheid en beleving van de overstap naar het regulier onderwijs te 

beschrijven en op de voorgrond te plaatsen. Er wordt bovendien ook aandacht geschonken aan de 

leefwereld en context van de jongeren en hun ouders, aangezien dit eveneens zeer relevante 

informatie is om hun verhaal te kunnen kaderen. 

5.1.2. Ikram en haar ouders Ish en Alima  

Ikram is een vrolijk meisje van veertien jaar oud en zij maakte in september 2015 de overstap van het 

buitengewoon naar het regulier middelbaar onderwijs. Ze startte in klas 1B in het inclusief onderwijs 

(ION). Deze klas bestond in september oorspronkelijk uit veertien jongeren, waarvan twee jongens en 

twaalf meisjes, maar is na de kerstvakantie gekrompen naar uitsluitend het aantal meisjes. Het is een 

erg multiculturele klas met een grote diversiteit in achtergrond bij de jongeren. De school was 

helemaal nieuw voor Ikram en haar ouders Ish en Alima, aangezien Ikram eerder altijd in het 

buitengewoon onderwijs zat. Ikram krijgt nu elke dag doorlopend individuele ondersteuning in de klas 
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die afwisselend ingevuld wordt door haar vaste ION-begeleidster en door stagiaires. Er wordt 

aangesloten op de leerstof van de klas waar mogelijk, met aandacht voor remediërende en 

compenserende maatregelen. Zo wordt door de ondersteuner de opdracht herhaald voor Ikram, 

eventueel in andere woorden, waardoor zij de opdracht begrijpt en vervolgens zelfstandig of mits 

verdere ondersteuning aan de slag kan. Bij rekenen mag Ikram gebruik maken van een rekenladder om 

op deze manier met zo weinig mogelijk ondersteuning de oefeningen zelf op te lossen. Slechts wanneer 

de lesinhoud erg abstract en moeilijk vatbaar is voor Ikram, wordt er apart van de anderen met haar 

gewerkt. In de klas heeft Ikram nood aan structuur, duidelijk taalgebruik en enkelvoudige opdrachten. 

Tijdens het zelfstandig werken, heeft ze nood aan bevestiging en aanmoediging wanneer ze moe is of 

niet onmiddellijk tot de juiste oplossing komt. Ikram heeft een hoge tolerantiegrens en wil iedereen 

rondom haar plezieren. De ouders van Ikram, Ish en Alima, hebben op hun beurt ook 

ondersteuningsbehoeften die vervuld dienen te worden opdat een positief verloop van de overstap 

naar het regulier onderwijs mogelijk wordt. Ish en Alima hebben nood aan een transparante 

communicatie en voldoende feedback, opdat zij een beeld krijgen van hoe Ikram functioneert op 

school en waar er nood is aan ondersteuning. Ikram is de eerste leerling binnen een inclusietraject 

waarmee de school kennismaakt. 

Ikram is enig kind en woont in een kerngezin waarvan beide ouders gepensioneerd en van 

Marokkaanse origine zijn. Ikram heeft geen hobby’s in clubverband, maar speelt na schooltijd graag 

op de computer of kijkt TV. Haar lievelingsprogramma’s zijn Het huis anubis en Amika. Ze vindt het ook 

erg fijn om te dansen. Ikram is tweetalig en kan moeiteloos switchen tussen deze twee talen. Thuis 

wordt namelijk Berbers gesproken, maar op school praat Ikram uitsluitend Nederlands. Het gezin heeft 

weinig familie in België en de sociale contacten van Ikram en haar ouders zijn erg beperkt. In de 

zomervakantie gaat het gezin elk jaar een aantal weken naar Marokko. Vader Ish nam gedurende een 

aantal maanden samen met Ikram elke dag de bus van en naar haar nieuwe school. Ish is erg betrokken 

en ondersteunt Ikram zo goed hij kan bij het maken van haar huiswerk. Ish was teleurgesteld over het 

educatief aanbod van Ikrams vorige school in het buitengewoon onderwijs. Hij vond het belangrijk dat 

Ikram ten volle alle ontwikkelingskansen die voor handen zijn aangeboden krijgt. Ish wil voornamelijk 

dat Ikram opgroeit tot een zelfstandige en gelukkige jonge vrouw.  Moeder Alima spreekt geen 

Nederlands, maar toont haar betrokkenheid door samen met Ish aanwezig te zijn op school wanneer 

de ouders uitgenodigd worden. Alima staat voornamelijk in voor de zorg en de emotionele 

ontwikkeling van Ikram.  

Ikram gaat sinds juni 2015 elke maandagmiddag twee uur naar een therapeutisch team waar ze 

leerbegeleiding en logopedie volgt gebaseerd op de methode van Feuerstein en concept-teaching. De 

visie van het therapeutisch team bestaat eruit dat kinderen en jongeren op maat worden begeleid met 
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het oog op een harmonische ontwikkeling en een sterk geloof in de groei- en ontplooiingskansen van 

het kind of de jongere. 

5.1.3. Vic en zijn ouders Bart en Sanne 

Vic is een opgewekte jongen en werd in maart van het schooljaar 2015-2016 acht jaar. Hij werd drie 

maanden te vroeg geboren. De eerste weken na de geboorte van Vic overheersten gevoelens van 

angst, twijfel en onzekerheid op de grote vreugde die kersverse ouders voelen. Vic groeit op in een 

kerngezin met een broertje dat vijf jaar jonger is dan hij en dat sinds september voor het eerst naar 

school gaat. Mama Sanne heeft er bewust voor gekozen om een taak als voltijdse huismoeder op zich 

te nemen en om in te staan voor de zorg van de twee kinderen. Vader Bart werkt voltijds in een hoge 

functie en maakt het financieel mogelijk voor Sanne om thuis te blijven voor de kinderen. De familie 

van Sanne en Bart is tamelijk groot en ze hebben een brede kennissen- en vriendenkring, waarmee ze 

regelmatig contact hebben. Vic heeft geen hobby’s in clubverband, maar het gezin maakt regelmatig 

uitstapjes in het weekend en gedurende de schoolvakanties. Vic vindt het leuk om thuis na schooltijd 

te spelen op de playstation of op de trampoline te springen. Hij is fan van de angry birds.  

Toen Vic in de derde kleuterklas zat, werd door de school aangegeven dat zij buitengewoon onderwijs 

een betere optie vonden voor hem. Dit omwille van het feit dat Vic hier aangepaste ondersteuning op 

maat zou krijgen en hij gebaat zou zijn bij een kleinere klasgroep waarbij sturing sterker aanwezig is. 

De huidige klassituatie was niet afgestemd op Vics noden. Vic maakte het schooljaar nog af, maar werd 

georiënteerd naar het buitengewoon onderwijs. De ouders van Vic, Sanne en Bart, merkten deze 

moeilijkheden eveneens op en stonden achter deze beslissing, dus ging Vic in het schooljaar erna naar 

de speelleerklas. Dit schooljaar kozen de ouders van Vic om hem opnieuw naar het regulier onderwijs 

te laten gaan. Sinds september 2015 zit Vic dus in een gewone school en volgt hij geïntegreerd 

onderwijs (GON), waarbij hij GON-ondersteuning krijgt. Hij is gestart in het eerste leerjaar en zit in een 

klas met zeventien kinderen. Vic heeft nood aan een veilig, prikkelarm en een positief leerklimaat 

waarbij voldoende herhaling wordt geboden en hij extra en specifieke begeleiding krijgt bij de 

verwerking van de leerstof en bij de ondersteuning van zijn taalvaardigheden. Vic heeft nood aan een 

leerkracht die zijn aandacht opnieuw bij de les kan roepen wanneer hij afdwaalt en die Vic ondersteunt 

bij organisatie en planning. Hij is gebaat bij een individuele benadering, maar ook het gebruik van 

visuele ondersteuning of concrete materialen wanneer nieuwe inhoud wordt aangeboden kan Vic 

helpen. De ouders van Vic, Sanne en Bart, hebben op hun beurt ook ondersteuningsbehoeften die 

vervuld dienen te worden opdat een positief verloop van de overstap naar het regulier onderwijs 

mogelijk wordt. Bart en Sanne hebben nood aan een open en vlotte communicatie, afstemming en 

samenwerking met de school. Vic werd eerder reeds ondersteund door een buitenschoolse kinesist en 
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logopedist omwille van zijn fijne motoriek. Vanaf dit schooljaar gaat Vic na schooltijd naar een 

werkhoudingsgroepje, waar hij wordt ondersteund in het plannen van taken en in het opdelen van die 

taken in deeltaken. De school waar Vic startte in september is reeds vertrouwd met een aantal 

inclusietrajecten en heeft een uitgebreid zorgbeleid met grote aandacht voor individuele sticordi-

maatregelen voor alle kinderen.  

5.2. Wat toont het perspectief van Ikram, Ish en Alima?5 

5.2.1. Belonging 

Ikram gaat erg graag naar school en benoemt alle klasgenoten, allemaal meisjes, als haar vriendinnen. 

De meisjes merken dat Ikram anders is, aangezien er uiterlijke kenmerken aanwezig zijn van haar 

beperking. Bovendien is er continu ondersteuning aanwezig voor haar, wat maakt dat de klasgenoten 

toch op een andere manier met haar omgaan dan met elkaar. Ze benaderen haar soms ietwat 

kinderlijk, zoals bijvoorbeeld door haar aan te spreken of te antwoorden met een verhoogde stem. De 

klasgenoten zijn wel erg behulpzaam naar Ikram toe en er is een warme omgang tussen de jongeren 

in de klas. Ikram toont op haar beurt graag dat ze haar klasgenoten fijn vindt door hen dit te zeggen of 

door hen te knuffelen. Ze zal niet snel het voortouw nemen in een groep, maar Ikram vindt het wel erg 

fijn om omringd te zijn door haar klasgenoten en vriendinnen. Ze leerde stilaan ook andere leerlingen 

buiten haar klas kennen en bloeide helemaal open op school. In september was Ikram eerder verlegen 

ten aanzien van de leerkrachten, maar na enkele maanden ging ze zelf spontaan vertellen dat ze erg 

graag in de les zat en knuffelde ze de leerkrachten ook spontaan.  

De beperking van Ikram vormt een difference ten opzichte van de klasgroep. Zij wordt bijvoorbeeld 

continu ondersteund of kan niet alle activiteiten meedoen zoals onder andere tijdens de lessen 

lichamelijke opvoeding of wiskunde. Haar Marokkaanse afkomst zou in een andere klasgroep eveneens 

een difference kunnen vormen, maar de klas waarin ze zit bestaat grotendeels uit jongeren met een 

andere origine. Dit vergroot voor Ikram het gevoel van belonging, omdat veel van haar vriendinnen 

dezelfde culturele gebruiken en tradities hebben.  

Doorheen de loop van het schooljaar is wel soms wat onbegrip ontstaan bij de andere leerlingen over 

het feit dat Ikram vrijgesteld wordt van taken of dat er meer getolereerd wordt, zoals bijvoorbeeld dat 

ze niet hoeft te leren voor een toets of dat ze naar het toilet mag gaan tijdens de les. Ikram volgt alle 

lessen mee en de ondersteuners sluiten zoveel mogelijk aan bij de lesinhoud, wat maakt dat het gevoel 

van belonging wordt versterkt. Enkele weken na de start van het schooljaar vroegen een aantal 

leerkrachten aan de ondersteuners van Ikram om achteraan plaats te nemen in de klas, aangezien het 

                                                           
5 Dit onderdeel van de masterproef bedraagt een narratief dat tot stand is gekomen op basis van het verhaal 
van Ikram en haar ouders Ish en Alima. 
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gefluister tussen de ondersteuners en Ikram hen stoorde. Hierdoor zit Ikram ruimtelijk en gevoelsmatig 

afgeschermd van de rest van de klas en wordt het moeilijker om interactie te bekomen. Ikram vindt 

dit niet zo erg, maar de ondersteuners vonden het wel jammer dat ze op deze manier afgezonderd 

wordt van de rest van de klas. Hoewel Ikram er niet veel belang aan hecht om in de klas dichtbij de 

andere leerlingen te zitten, heeft ze wel duidelijk behoefte aan een gevoel van belonging. Zo 

beantwoordt ze vragen vaak met een sociaal wenselijk antwoord en zal ze eerder haar ongenoegen 

verbergen in plaats van dit te uiten, om op deze manier het gevoel te creëren erbij te horen en geliefd 

te zijn. Ook in de les wil ze altijd meedoen en zegt ze slechts bij een beperkt aantal opdrachten dat ze 

iets niet durft, zoals bijvoorbeeld iets vooraan in de klas vertellen of doen. Ikram zegt zelf dat ze heel 

tevreden is op school, wat ook af te leiden is uit haar enthousiaste houding. Eveneens de ouders zijn 

erg gelukkig met deze school en staan volledig achter de beslissing om hun dochter naar het regulier 

onderwijs te laten gaan. Op gebied van belonging, is het echter minder evident voor de ouders om 

betrokken te worden. De school nodigt de ouders van Ikram weinig uit op overlegmomenten, omdat 

zij de gesprekken toch niet zouden kunnen volgen en niet begrijpen waarover het gaat. Ish doet 

daarentegen enorm veel inspanningen om betrokken te worden. Hij staat elke dag na schooltijd aan 

de poort om Ikram op te wachten en de ondersteuner nog aan te spreken. Ish bevraagt dan hoe de 

dag is verlopen en of Ikram veel heeft geleerd. Ish heeft duidelijk nood aan belonging, maar de school 

vult deze behoefte niet in. Ish wordt praktisch uitsluitend betrokken in het inclusietraject van Ikram 

via de ondersteuners die hem informeren over de concrete invulling van de schooldag.  

5.2.2. Mastery  

Ikram gaat sinds september naar het regulier onderwijs omdat vader Ish ontevreden was over het 

educatief aanbod van het buitengewoon onderwijs. Hij wil dat Ikram beter zou leren leren en dat haar 

mogelijkheden verder ontplooid zouden worden, aangezien hij het gevoel had dat deze niet ten volle 

benut werden binnen het buitengewoon onderwijs. Ish gelooft in de mogelijkheden van Ikram en wil 

haar alle leerkansen bieden die voor handen zijn. Hij ging op zoek naar extra buitenschoolse 

ondersteuning en kwam, via de professor die Ikram medisch opvolgt, terecht bij het therapeutisch 

team dat werkt rond het kader van Feuerstein. Een belangrijk kenmerk van deze stroming is dat er 

wordt uitgegaan van de aanwezigheid van leerbaarheid, waar Ish ook veel belang aan hecht. Ikram 

wordt elke maandagnamiddag, wanneer ze enkele lessen op school overslaat, individueel en op maat 

begeleid. 

Ikram vindt het erg fijn om te vernemen dat ze iets goed heeft gedaan, zoals bijvoorbeeld wanneer ze 

verbaal positief bekrachtigd wordt door haar ondersteuners. Ze toont bijvoorbeeld ook soms fier haar 

agenda wanneer haar werd gevraagd om deze te laten tekenen door haar ouders en ze dit ook deed. 

Dit doet ze bijvoorbeeld ook naar haar klasgenoten toe wanneer ze een leuk knutselwerk maakte 
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tijdens de les, waarop de klasgenoten beamen dat het erg mooi is. Ikram heeft bij enkele oefeningen 

of taken wel de neiging om snel te zeggen dat ze iets niet kan, maar wanneer ze aangemoedigd wordt 

om het toch te proberen, doet ze dit en dan slaagt ze vaak ook in haar opzet. Hierna is ze dan erg 

tevreden en doet het ervaren van mastery haar duidelijk veel plezier. Met behulp van concrete en 

tastbare hulpmiddelen, zoals een rekenladder en blokjes, kan ze zelfstandig rekenoefeningen 

oplossen. Wanneer dit even geleden is en de ondersteuner haar vraagt om de oefeningen zelfstandig 

te maken, kijkt ze na het oplossen van de oefeningen vaak vragend om goedkeuring naar haar 

ondersteuner. Wanneer ze enkele sommen met succes zelfstandig kan afronden, doen deze 

succeservaringen haar duidelijk erg veel plezier. Vader Ish vindt het belangrijk dat Ikram haar best doet 

op school. Hij vraagt vaak aan de ondersteuners hoe de dag is verlopen en of Ikram veel heeft geleerd. 

Ikram zelf is erg leergierig en wil graag kleuterjuf worden. Dit is een toekomstbeeld dat Ish en Alima 

positief onthalen en mogelijk achten.  

5.2.3. Interdependence 

Het zijn in eerste instantie de ouders van Ikram die ervoor kozen om Ikram naar een reguliere school 

te sturen. Ikram moest dus, na vele jaren in het buitengewoon onderwijs in dezelfde vertrouwde 

omgeving, naar een nieuwe school met nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten en nieuwe regels. Ikram 

heeft dit dus niet zelf beslist, maar de ouders zijn wel in gesprek gegaan met haar en hebben haar 

gevoel omtrent de nieuwe school bevraagd. Ikram werd dus betrokken in de beslissing om naar een 

nieuwe school te gaan en ze kreef dus een bijdrage hierin.  

Ikram volgt inclusief onderwijs, wat betekent dat ze een individueel leertraject volgt en recht heeft op 

5,5 uur begeleiding van een ION-begeleider per week. De andere momenten krijgt Ikram 

ondersteuning die ingevuld wordt door stagiaires, wat maakt dat er tijdens elk klasmoment iemand 

naast haar zit en ze individuele begeleiding krijgt. Binnen de waarde van interdependence, waarbij een 

jongere de ruimte nodig heeft om onafhankelijk maar wel in verbinding met anderen te kunnen 

handelen, roept dit natuurlijk vragen op. Ikram bevindt zich op deze manier bijna constant in een een-

op-eenrelatie, waardoor ze mogelijk ook deels afhankelijk wordt van deze ondersteuning. Ikram heeft 

op elk moment in de les een ondersteuner naast zich zitten die individueel met haar werkt. Door de 

ondersteuners wordt wel verwacht dat Ikram een aantal taken volledig zelfstandig opneemt, maar dit 

neemt niet weg dat er steeds fysiek een ondersteuner naast haar blijft zitten. Dit geeft Ikram de 

zekerheid, wanneer ze zelfstandig aan de slag is, dat de ondersteuner haar wel zal bijsturen indien dit 

nodig is. Ikram heeft tijdens de examenperiode wel volledig zelfstandig enkele examens afgelegd, waar 

voordien op werd geoefend met haar. Er zat toen geen ondersteuner naast haar en ze legde het 

examen volledig zelfstandig af zonder enige vraag te stellen over de oefeningen. Bovendien behaalde 
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ze een erg goed resultaat op het examen, waarop zijzelf, haar ondersteuners en haar ouders erg fier 

waren op de manier waarop ze volledig zelfstandig het examen heeft afgelegd.  

De ouders van Ikram hechten erg veel belang aan het feit dat hun dochter onafhankelijk en zelfstandig 

in het leven kan staan. Ish hoopt dat Ikram beetje bij beetje minder ondersteuning zal nodig hebben 

en ze zelfstandiger wordt bij dagelijkse taken. Hij oefende samen met Ikram opdat zij op termijn 

zelfstandig de bus kan nemen of naar de winkel kan gaan. De eerste maanden van dit schooljaar namen 

ze samen de bus naar school, maar ondertussen kan Ikram volledig zelfstandig de bus nemen om naar 

school te gaan. Het doet Ish en Alima erg veel plezier om te merken dat de zelfstandigheid van hun 

dochter groeit. Ook Ikram zelf droomt soms luidop van een toekomst waarin ze zelfstandig woont met 

haar vriend en dat ze kindjes krijgt. 

Ish en Alima beheersen slechts beperkt de Nederlandse taal, wat maakt dat zij zich soms eveneens in 

een afhankelijke positie bevinden, zoals bijvoorbeeld bij de zoektocht naar een school binnen het 

regulier onderwijs. Een professor die Ikram medisch opvolgt, leidde de ouders naar het therapeutisch 

team en naar de mogelijkheid tot inclusief onderwijs. Voor de ouders is het niet evident om zelf de 

weg te vinden binnen het ondersteuningslandschap. Ook binnen de ondersteuning van Ikram zelf zijn 

ze afhankelijk van anderen, zoals bijvoorbeeld bij het maken van huiswerk of oefeningen waarbij de 

ouders Ikram moeilijk op weg kunnen helpen doordat ze niet goed Nederlands kunnen lezen of de 

oefening niet begrijpen. De ouders vinden het belangrijk dat Ikram voldoende oefent en leert, maar 

buiten de schooluren dienen ze beroep te doen op hulp om dit mogelijk te maken. Dit vindt Ish heel 

frustrerend, aangezien hij Ikram graag zou ondersteunen maar dit niet evident is voor hem. Hij is erg 

afhankelijk van anderen om Ikram te voorzien van de nodige ondersteuning. 

5.2.4. Generosity  

Binnen de klas wordt Ikram doorlopend ondersteund door haar ION-begeleidster of door stagiaires. Ze 

wordt dus overwegend geholpen en er wordt hierdoor geen ruimte gecreëerd om Ikram op haar beurt 

een klasgenootje te laten helpen. Ikram beschouwt zichzelf wel als deel van de klasgroep en heeft op 

haar manier duidelijk een inbreng in de klas. Zo vindt Ikram het bijvoorbeeld erg fijn om bij te dragen 

tijdens een groepswerk, zoals bijvoorbeeld bij het maken van een collage. Ook de andere leerlingen 

van haar klas zien Ikram als een deel van de groep en tonen dit aan haar. Zo spelen zij bijvoorbeeld 

tijdens een vrij moment voetbal, waarnaar Ikram liever kijkt omdat het er zo wild aan toe kan gaan. 

Enkele meisjes vragen dan aan Ikram of ze niet graag meedoet, omdat ze het fijn zouden vinden dat zij 

samen met hen plezier maakt. Dit geeft Ikram het gevoel waardevol te zijn en volwaardig deel uit te 

maken van de klasgroep. De ouders van Ikram vinden dit ook een belangrijke opzet om te kiezen voor 

inclusief onderwijs voor hun dochter, aangezien zij hierdoor willen tonen aan haar dat ze waardevol is 
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binnen de maatschappij die gekenmerkt wordt door een grote diversiteit en ze zich bovendien ook op 

sociaal vlak verder kan ontplooien.  

5.3. Wat toont het perspectief van Vic, Bart en Sanne?6 

5.3.1. Belonging 

Vic kende de school al, aangezien hij er een jaar naar school ging toen hij in de derde kleuterklas zat 

en voor hij naar de speelleerklas ging. De eerste twee kleuterklasjes doorliep Vic op een andere school. 

De ouders van Vic maakten voor hun schoolkeuze dus reeds kennis met drie scholen, waarbij ze een 

erg fijn gevoel hadden bij deze school. Bij aanvang van vorig schooljaar, toen Vic startte in de 

speelleerklas, hadden Sanne en Bart al het idee om Vic opnieuw naar zijn huidige school te laten gaan 

indien het schooljaar in de speelleerklas meeviel en Vic was gegroeid op gebied van schoolrijpheid. 

Wanneer ze op zoek gingen naar een school binnen het regulier onderwijs, was het dan ook evident 

dat hun eerste keuze uitging naar deze school. Ze werden onmiddellijk met open armen ontvangen, 

wat maakt dat Sanne, Bart en Vic zich welkom voelden binnen de school. De ouders hebben altijd al 

een erg fijn contact gehad met de school, waarbij mama Sanne ook erg actief en geëngageerd is binnen 

de oudervereniging. Bart en Sanne zijn erg tevreden over de school en over het zorgbeleid dat 

gehanteerd wordt. De school biedt heel wat structuur, wat ook Vic ten goede komt.  

De eerste schooldagen in september verliepen niet vlekkeloos en Vic zei dat niemand met hem wou 

spelen, maar enkele dagen daarna leerde hij al snel de namen kennen van de kinderen van zijn klas. 

De kinderen reageren soms wat raar wanneer ze Vic pas leren kennen, omdat Vic soms gewoon een 

beetje raar doet. Hij is vaak erg enthousiast en hevig in contacten met anderen en loopt bijvoorbeeld 

achter andere kinderen aan zonder dat dit bij een bepaald spelletje hoort. Toch merken Sanne en Bart 

een positieve evolutie ten opzichte van vorige schooljaren en vertelt Vic thuis veel minder over andere 

kinderen die hem pijn doen of dergelijke. Vic gaat graag naar school en heeft er ondertussen veel 

vriendjes gemaakt. In de klas staat een groot deel van de banken in een U-vorm opgesteld, waardoor 

Vic visueel en gevoelsmatig omringd wordt door de andere klasgenoten en hij erbij mag horen. Omdat 

Vic echter veel babbelt tijdens de les, zet de leerkracht hem af en toe alleen aan een bank, waardoor 

hij minder afgeleid is en meer aandacht heeft voor de les. 

De waarde van belonging, het gevoel dat Vic erbij mag horen, was de voornaamste drijfveer voor Sanne 

en Bart om de keuze te maken om Vic naar het regulier onderwijs te laten gaan. Op deze manier kan 

hij samen met zijn broertje en andere kinderen uit hun vriendenkring naar dezelfde school. Ze vinden 

                                                           
6 Dit onderdeel van de masterproef bedraagt een narratief dat tot stand is gekomen op basis van het verhaal 
van Vic en zijn ouders Bart en Sanne. 
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het belangrijk dat Vic zich goed voelt op school en gelukkig is met de keuzes die zij als ouders maken 

voor hem. 

5.3.2. Mastery 

Vic had bij de aanvang van het schooljaar een behoorlijke voorsprong op gebied van de leerstof ten 

opzichte van de rest van de klas, aangezien hij al heel wat geleerd heeft in de speelleerklas. Hij kende 

bijvoorbeeld al veel letters en kon eveneens de klok al heel goed lezen. Thuis zei Vic weleens: “ik kan 

dat al, dat is gemakkelijk”. Vic vindt schrijven heel leuk, maar lezen doet hij minder graag. Vic haalt 

veel plezier uit iets wat hem goed lukt of waar hij sterk in is. Hij haalt dus veel voldoening uit het gevoel 

van mastery. Wanneer Vic langs de andere kant moeilijkheden ervaart of iets hem minder goed lukt, 

ontstaan er frustraties en vindt hij het snel niet meer leuk.  

Sanne vindt het, naast het feit dat kinderen moeten leren op school, belangrijk dat een kind nog altijd 

een kind mag zijn. De school waar Vic het eerste en het tweede kleuterklasje doorliep, maakte een 

andere indruk bij Sanne en Bart. Zij hadden het gevoel dat presteren in die school op zeer jonge leeftijd 

en altijd erg centraal stond. Dit gevoel hebben ze helemaal niet bij deze school en ze zijn erg tevreden 

over de manier waarop de school het evenwicht kan bewaren tussen leren en spelen. Mama Sanne is 

erg betrokken en goed op de hoogte van de manier waarop nieuwe zaken worden aangeleerd in de 

klas. Na schooltijd en in de vakanties oefent Sanne met Vic op schrijven en lezen op een speelse manier. 

Er ontstond bij Sanne bij aanvang van het schooljaar wat onzekerheid en twijfel over de mogelijke 

nieuwe aanpak en verandering die de nieuwe juf en de nieuwe school met zich mee zouden brengen. 

De overstap is op dit vlak erg vlot verlopen. Sanne schrok echter wel van het leertempo waarop nieuwe 

leerstof wordt aangebracht in de klas, maar Vic pikte alle nieuwe leerstof wel op.  

De ouders hebben een erg nuchtere kijk op de overstap van het buitengewoon naar het regulier 

onderwijs: indien Vic kan volgen op school en hij gelukkig is, blijft hij. Indien dit niet zo is, gaan Sanne 

en Bart op zoek naar een andere oplossing op maat van Vic. Wanneer Vic niet langer kan volgen op 

school, zal op termijn zijn welbevinden vermoedelijk sterk dalen. Het gevoel van mastery heeft dus 

indirect wel een belangrijke invloed op de schoolkeuze van Sanne en Bart voor hun zoon. Niet omwille 

van het feit dat zij willen dat Vic goed presteert op school, maar in de eerste plaats dat hij gelukkig is.  

5.3.3. Interdependence 

Vic krijgt GON-ondersteuning van zijn juf van vorig schooljaar. Hiermee was hij helemaal in de wolken. 

Ook Sanne en Bart vinden dit een fijne toevalligheid, aangezien zij een goed contact hebben met de 

GON-begeleidster en zij Vic ook al kent en ze kan inschatten waarin hij ondersteuning nodig heeft. 

Naast deze GON-ondersteuning, die 5,5 uur per week in beslag neemt, wordt Vic niet begeleid of 
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ondersteund in de klas. Hij volgt dezelfde lessen en leerstof als de kinderen uit zijn klas, waarbij hij dus 

begeleid wordt door de GON-begeleidster maar daarnaast zelfstandig meedraait op school. Vic heeft 

er geen problemen mee om ondersteund te worden. Hij aanvaardt hulp en doet ook tijdens deze 

momenten extra zijn best. Er lijkt een goed evenwicht aanwezig te zijn tussen een zekere mate van 

onafhankelijkheid en zelfstandigheid enerzijds en de verbondenheid met de leerkracht, GON-

begeleidster, ouders en andere kinderen uit de klas anderzijds.   

De ouders van Vic staan sterk in hun schoenen binnen de maatschappij. Bart is hoogopgeleid en Sanne 

is erg betrokken en geëngageerd binnen de school van de kinderen. Ze weten wat ze willen en zouden 

door professionals weleens gezien kunnen worden als eigenwijze ouders, omwille van het feit dat ze 

niet zomaar alles aannemen wat hen geadviseerd wordt en hun eigen weg verkiezen boven wat hen 

gezegd wordt om te doen, maar waar ze zich niet in kunnen vinden. Sanne en Bart vonden het 

bijvoorbeeld erg vervelend dat op de school waar Vic in de speelleerklas zat, hun zoon telkens werd 

benaderd en omschreven in termen van waar het moeilijk loopt en wat Vic niet kan. Ze hadden het 

gevoel dat de school een probleem maakte van iets dat er niet was, waardoor ze eveneens blind werd 

voor de mogelijkheden van Vic. Mama Sanne herkent erg veel van zichzelf in Vic, zoals bijvoorbeeld de 

ietwat latere schoolrijpheid, waardoor zij de moeilijkheden die worden benoemd niet problematiseert, 

maar ook aandacht heeft voor de talenten en mogelijkheden van Vic. Wanneer de ouders werden 

geadviseerd om zich te richten tot professionals die een diagnose stellen en om een attestering te 

bekomen, zijn Sanne en Bart deze suggestie niet blindelings gevolgd. Zij hielden vast aan hun eigen 

ideeën en visie als expert van hun eigen kind en besloten om eerst af te wachten om dit advies op te 

volgen en de sprong naar het regulier onderwijs te wagen.  

Naar het einde van het schooljaar toe is beslist dat Vic in het tweede leerjaar zal starten zonder GON-

begeleiding. Zijn toekomstige juf is al uitgebreid gebrieft door de juf van het voorbije schooljaar en ook 

de ouders zullen de nieuwe juf helpen door tips te geven en goed te communiceren.  

5.3.4. Generosity  

Bart en Sanne vinden het erg belangrijk dat Vic weet dat hij een volwaardige plaats inneemt binnen 

het gezin, binnen de klas en binnen de ruimere maatschappij en dat hij hierbinnen ook een bijdrage 

levert aan hoe de klas en het gezin vorm krijgen. Vic heeft op zijn beurt erg graag een bijdrage in de 

klas. Hij babbelt erg veel en had vroeger op school ook veel moeilijkheden om zijn beurt af te wachten 

om te praten. Gedurende dit schooljaar is dit sterk verbeterd. Hij doet soms spontaan in de klas 

weleens een gek dansje of probeert de kinderen uit zijn klas op een andere manier aan het lachen te 

brengen, waardoor hij het gevoel krijgt dat de anderen hem leuk vinden en appreciëren. In groep is 

Vic eerder volgzaam, maar hij heeft er duidelijk plezier in om samen te kunnen spelen en een 
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waardevolle positie binnen een groep in te nemen. Nadat de kinderen uit zijn klas Vic en zijn gekke 

maniertjes beter leerden kennen, werd het een erg hechte klasgroep en krijgt Vic ook veel vriendschap 

van de kinderen uit zijn klas. Vic is erg energiek in de klas, waardoor de juf hem af en toe een taakje 

geeft om deze energie wat kwijt te kunnen en om haar wat te helpen. Zo vraagt ze bijvoorbeeld soms 

aan Vic om blaadjes of materiaal uit te delen in de klas. Op die manier kan Vic eventjes van zijn stoel 

en krijgt hij ook het gevoel dat hij op een waardevolle manier zijn juf kan helpen in de klas. Vic vindt 

het erg fijn om dit taakje te mogen doen. 

5.4. Discussie 

5.4.1. Beweegredenen voor inclusieproces 

De drijfveer van de ouders uit de twee verhalen om te kiezen voor inclusief onderwijs is in eerste 

instantie erg verschillend. Ish en Alima kozen ervoor om Ikram naar het regulier onderwijs te laten 

gaan omwille van het feit dat ze ontevreden waren over het educatief aanbod in haar vorige school in 

het buitengewoon onderwijs. Bart en Sanne vonden het voornamelijk belangrijk dat Vic erbij mag 

horen en dat hij naar dezelfde school kan gaan als zijn broertje. Bij Ikram stond dus bij de keuze voor 

inclusief onderwijs eerder mastery voorop, terwijl bij Vic belonging de bovenhand nam. Uit de verhalen 

blijkt dat de ouders wel belang hechten aan alle vier de waarden uit de circle of courage. De 

oorspronkelijke intenties van Ish en Alima om te kiezen voor inclusief onderwijs voor Ikram zijn veel 

doelgerichter. Het is echter opmerkelijk dat de opstart van het inclusietraject door de school wordt 

vastgelegd zonder dat er rekening wordt gehouden met deze noden en verwachtingen van de ouders. 

Er wordt eerder gekeken naar de mogelijkheden van de jongeren om de inclusie in te vullen en op 

welke manier de jongeren kunnen aansluiten bij de klasgroep op gebied van leerstof.  

Binnen beide verhalen rond de implementatie van het M-decreet wordt dus bij het uitstippelen van 

het inclusietraject door de scholen geen aandacht besteed aan de motivatie van de jongeren en hun 

ouders om te kiezen voor inclusief onderwijs. Er wordt nog te weinig nagedacht over hoe de school 

een antwoord kan bieden op de verwachtingen en de noden van de jongeren en hun ouders. De manier 

van werken die gehanteerd werd, namelijk de competenties van de jongeren als vertrekpunt nemen 

van het inclusietraject, kan begrepen worden vanuit het neoliberale karakter van onze samenleving. 

Er is een sterke focus op kwalificatie aanwezig binnen het Vlaamse onderwijs, wat maakt dat de 

talenten van kinderen en jongeren omschreven worden in cognitieve vaardigheden en er ook 

voornamelijk aandacht wordt besteed aan de verdere ontwikkeling van dit soort vaardigheden en het 

vergaren van kennis (Biesta, 2010). Hierdoor wordt de invulling van een inclusietraject ook nog te 

eenduidig bekeken als aansluiten bij de leerstof of het opstellen van schoolse doelen op maat van de 

jongere. Dit is een eerste barrière die naar voor komt uit de analyse van de narratieven. Als de school 
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aandacht zou schenken aan de verwachtingen van de jongeren en zijn ouders bij de invulling van het 

inclusietraject, zou dat het welslagen van het inclusietraject bevorderen. Vanuit het perspectief van de 

ouders en de jongere wordt dit echter niet als een barrière ervaren. 

5.4.2. Belonging  

Een belangrijk positief element dat door beide gezinnen wordt ervaren, is het gevoel van belonging. 

Beide jongeren voelen zich goed op school en merken dat ze erbij mogen horen, maar eveneens de 

ouders ervaren een gevoel van belonging. Zowel bij het verhaal van Vic als van Ikram worden de 

aanvragen tot een inschrijving onmiddellijk aanvaard, waardoor de ouders en de jongeren zich welkom 

voelen en geen negatieve ervaringen hebben ten gevolge van uitgesloten of geweigerd te worden. Er 

kan echter de vraag gesteld worden wiens verdienste het is in het verdere proces opdat zo’n sterk 

gevoel van belonging ervaren wordt binnen de gezinnen. Het gevoel van belonging bij de ouders wordt 

vooral gecreëerd door de ouders zelf. Hierin wordt zowel door de ouders van Vic als door de ouders 

van Ikram enorm veel geïnvesteerd. De ouders van Vic en Ikram gaan duidelijk op zoek naar verbinding. 

Zo maakt Sanne deel uit van de oudervereniging en stapt telkens op de leerkracht af om te bevragen 

hoe de leerstof wordt aangebracht in de klas. Ish staat elke dag aan de schoolpoort klaar om de 

ondersteuners aan te spreken en om hen te bevragen over het verloop van de dag. Hieronder gaat 

telkens ook een machtsverhouding schuil, waarin de ouders zich in een kwetsbare positie bevinden. 

De ouders stellen zich erg dankbaar op ten opzichte van de leraar, ten opzichte van de ondersteuners. 

Hieruit blijkt dat inclusie zeker geen vanzelfsprekend recht is. De ouders zijn zich bewust van het 

fragiele karakter van het inclusieproces en van hun positie. De kwetsbare positie van Ikram en haar 

ouders wordt bovendien versterkt doordat zij een individueel aangepast curriculum volgt (GRIP, 2014). 

Dit betekent dat de haalbaarheid van het invullen van een inclusietraject wordt besproken met 

verschillende partijen, waarbij de ouders vaak het gevoel hebben alleen te staan ten opzichte van het 

standpunt van de professional en waarbij zij zich dus in een onzekere positie bevinden.  

De ouders ervaren dus een gevoel van belonging, maar hebben dit zelf tot stand gebracht. Ze worden 

betrokken binnen de inclusiesituatie van hun kind omwille van het feit dat ze zelf erg veel initiatief 

nemen en inspanningen leveren. Wie kan binnen de schoolse context dan gezien worden als de 

partners van de ouders in het proces van inclusie dat ze doorlopen? De ouders van Ikram worden 

vanuit de school erg weinig ondersteund en de communicatie gebeurt overwegend via de 

ondersteuners van Ikram. Op gebied van ouderbetrokkenheid dient genuanceerd te worden dat er een 

voornaam verschil is tussen het verhaal van Ikram en dat van Vic door de variatie in schoolstructuur 

tussen een secundaire school en een lagere school. De ouderbetrokkenheid is in alle secundaire 

scholen onherroepelijk minder groot dan in lagere scholen, maar dit betekent dus dat Ish nog meer 
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inspanningen moet leveren opdat beantwoord wordt aan zijn nood om op de hoogte te zijn. 

Ouderbetrokkenheid is in secundaire scholen veel minder evident, maar wel even noodzakelijk voor 

het bekomen van inclusie als in een lagere school. Dit is een grote barrière die Ish ervaart bij de 

overstap van het buitengewoon naar het regulier onderwijs. Dit gevoel staat niet lijnrecht tegenover 

de situatie binnen het buitengewoon onderwijs, waar Ikram de voorbije jaren schoolliep. Hier ervoeren 

de ouders namelijk ook een afstand tussen hen en de school.   

Binnen het M-decreet betekent dit dus dat we voor de uitdaging staan om na te denken over 

partnerschap en het uitbouwen van constructieve samenwerkingen tussen professionelen en niet-

professionelen, zoals de ouders.   

5.4.3. Veerkracht 

De inspanningen die de ouders blijven leveren om informatie in te winnen en betrokken te worden bij 

de school, getuigen van een grote mate van aanwezigheid van veerkracht. Dit is zeker het geval bij de 

ouders van Ikram, die zich in een afhankelijke positie binnen de maatschappij situeren. Niemand in 

een schoolse context heeft de ouders van Ikram begeleid, maar het gezin ging wel op zoek naar een 

partner in de ondersteuning van hun noden in een buitenschoolse context. Ikram gaat naar een 

therapeutisch team waar de methode van Feuerstein wordt gehanteerd. Dit is erg bepalend geweest 

voor de keuze van Ish en Alima om Ikram naar het regulier onderwijs te laten gaan. De professor, zelf 

een grote voorstander van het inclusief onderwijs, en het therapeutisch team hebben het gezin in 

grote mate ondersteund in de zoektocht naar een school en maakten dat inclusief onderwijs een optie 

werd voor Ikram en haar ouders. De ondersteuning van deze contacten ervaart Ish als een sterkte in 

de overstap van Ikram naar het regulier onderwijs. Een kanttekening die gemaakt dient te worden is 

echter dat de methode van Feuerstein wel erg gericht blijft op de verandering van het kind en minder 

op hoe de omgeving kan veranderen in functie van het kind. De nadruk ligt hier dus nog steeds op de 

remediëring van verschillen. Dit is ook te merken bij Vic en zijn ouders Sanne en Bart die op zoek gaan 

naar buitenschoolse ondersteuning. De overgang van het buitengewoon naar het regulier onderwijs is 

al erg intens, dus na schooltijd naar een werkhoudingsgroepje gaan vraagt erg veel energie van Vic. 

Het is een moeilijke afweging voor de ouders die door de school en de maatschappij een druk voelen 

om de verschillen bij hun kind te remediëren en te reduceren, wat samengevat kan worden in de vraag: 

Hoeveel verschil mag er zijn? Verschil wordt hier eerder bekeken als difference, waarbij uit het oog 

wordt verloren dat dit een gegeven is dat constant verandert en transformeert. Wanneer verschil 

gekaderd wordt als differenciation, wordt er wel aandacht geschonken aan het veranderlijke karakter 

van verschil (Davies & Gannon, 2009). 
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Uit de verhalen spreekt dus een sterke aanwezigheid van veerkracht. Het vraagt om eigenwijze ouders 

om inclusie waar te maken en op te boksen tegen de adviezen voor buitengewoon onderwijs door 

professionals of de weigering van scholen (Thys, 2004). Bart en Sanne staan sterk genoeg in hun 

schoenen om in te gaan tegen de adviezen van professionals en hun eigen gevoel te volgen met 

betrekking tot wat zij belangrijk vinden voor hun kind. Ish en Alima zijn, ondanks hun uitdagende 

positie als ouders die de Nederlandse taal niet helemaal beheersen en eerder geïsoleerd zijn binnen 

hun gezin, sterk genoeg om op zoek te gaan naar iemand die hen de weg wijst doorheen het ruime en 

complexe ondersteuningslandschap. Vanuit deze verhalen kan meegenomen worden dat bij de 

implementatie van het M-decreet meer nood is aan ondersteuning van de ouders die niet de 

(veer)kracht hebben zoals de ouders van Ikram en Vic om hun weg te zoeken binnen het doolhof van 

het ondersteuningslandschap. Op deze manier wordt het recht op vrije onderwijskeuze en de 

beslissing om de overstap te maken van het buitengewoon naar het inclusief onderwijs niet afhankelijk 

van uitdagende gezinskenmerken of omgevingsfactoren.  

5.4.4. Nadruk op kwalificatie 

In onze huidige neoliberale maatschappij wordt veel nadruk gelegd op kwalificatie binnen het 

onderwijs en heerst er een prestatiegerichte cultuur Biesta (2010). De waarde van mastery wordt in 

de Vlaamse onderwijscontext traditioneel binnen de grenzen van de schoolse vaardigheden bekeken. 

Hierdoor wordt op school over het hoofd gezien hoe knap het is van Ikram dat ze tweetalig is en 

moeiteloos kan switchen tussen het spreken van Nederlands en Berbers. De circle of courage bekijkt 

mastery als een ruimer begrip dat eveneens individuele kenmerken omvat.  

De nadruk op het verwerven van schoolse vaardigheden is ook te merken bij de ideeën over inclusief 

onderwijs die spelen bij de ouders van Ikram. Zij hadden in eerste instantie een beter educatief aanbod 

voor ogen door een inclusieproces op te starten. Hierbij besteden de ouders van Ikram ook erg veel 

aandacht aan de schoolse vaardigheden die ze wensen te bereiken. Een valkuil in deze visie van de 

ouders kan eruit bestaan dat ze zich blindstaren op vaardigheden die noodzakelijk zijn binnen de 

uitoefening van een beroep. Ikram wil namelijk kleuterjuf worden, een toekomstbeeld dat de ouders 

inschatten als een haalbaar doel. Enerzijds is het belangrijk om dromen en doelen te hebben, om te 

geloven in de mogelijkheden van de jongere en deze ook in te kunnen zetten. Het is hierbij echter ook 

van belang om het realistische karakter van deze dromen te bewaken. De waarden van de circle of 

courage kunnen hierin ondersteuning bieden en mee input geven, om een beeld van iemand te vormen 

en om bovendien een beeld van iemand te vormen met aandacht voor de bijkomende 

ondersteuningsnoden. Het is dus op deze manier niet de bedoeling om de droom van Ikram om 

kleuterjuf te worden van tafel te vegen, maar wel om te luisteren naar haar interesses en te bekijken 

waar haar talenten en ondersteunings-noden zich situeren in het kader van de circle of courage. Zo 
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wordt bij de waarde van interdependence duidelijk dat het erg moeilijk wordt voor Ikram om 

zelfstandig een klas kleuters te begeleiden. Wanneer haar ondersteuningsnoden een plaats krijgen, 

wordt het eventueel wel mogelijk om een gelijkaardige functie in te vullen als hulpjuf bij kleuters. Op 

die manier kunnen dromen worden nagestreefd zonder de ondersteuningsnoden van de jongeren uit 

het oog te verliezen. 

5.4.5. Inclusie als deterritorialisatie  

De analyse van de narratieven geeft duidelijk weer dat inclusie gaat om een proces dat altijd in 

beweging is. De twee verhalen tonen duidelijk aan dat het binnen een inclusietraject een hele uitdaging 

is om abjecting tegen te gaan, aangezien het een veel makkelijkere optie is om de verantwoordelijkheid 

over het omgaan met het verschil te leggen bij diegene die niet voldoet aan datgene dat als norm 

wordt beschouwd. Zo wordt in de situatie van Vic getracht om zijn gekke dansjes of zijn gebabbel tegen 

een andere leerling in de klas in te perken opdat hij zich zou conformeren aan de rest van de klas en 

zou voldoen aan dat wat als de norm wordt beschouwd, namelijk altijd stil op je stoel blijven zitten in 

de klas en meewerken. Wanneer Vic dit niet doet en bijvoorbeeld babbelt in de klas, wordt hij apart 

gezet. Dit is natuurlijk een moeilijke kwestie. De reactie van de leerkracht is enerzijds te kaderen in 

gedragsregulatie, maar anderzijds kan de vraag gesteld worden of Vic kan zijn wie hij is. Mag Vic Vic 

zijn? Hoort hij onvoorwaardelijk bij de klasgroep in wie hij is? Het is opmerkelijk dat ook binnen het 

verhaal van Ikram duidelijk wordt dat er erg snel teruggegrepen wordt naar de gangbare consequenties 

die leiden tot exclusie. De leerkrachten vonden het gefluister tussen Ikram en haar ondersteuners 

vervelend tijdens de les, dus werd Ikram achteraan in de klas geplaatst en afgeschermd van de andere 

leerlingen. De gekende strategieën worden ingezet om de orde in de klas te bewaren, die gepaard gaan 

met het uitsluiten van de kinderen die op een bepaalde manier niet voldoen aan dat wat als de norm 

wordt beschouwd. Er wordt door de leerkrachten geen creatieve manier bedacht om om te gaan met 

het verschil zonder dat dit betekent dat hierop exclusie volgt. Inclusie wordt binnen deze situaties nog 

teveel gereduceerd tot een plaats, hoewel het een veel breder en dynamischer concept is. De situaties 

tonen wel aan dat de school een smooth space is, waarbij Ikram en Vic er vaak bij horen en volwaardig 

deel uitmaken van de klasgroep. Op andere momenten, zoals wanneer Ikram en Vic in de klas een 

plaats toegewezen krijgen die afgezonderd is van de rest van de klas, is er dan sprake van 

reterritorialisatie waarbij exclusie in de hand wordt gewerkt. 

Het proces van abjecting is niet enkel te verengen tot verschillen omwille van een beperking. Zo is het 

proces van abjecting ook van toepassing op verschillen in gender bij het verhaal van Ikram. De jongens 

van de klas worden als verschillend gezien en horen bij momenten niet tot de klasgroep. 
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5.4.6. Ondersteuner als facilitator en barrière 

Het is belangrijk om in het verhaal van Ikram stil te staan bij de vraag in hoeverre de ondersteuner, die 

continu aanwezig is in de klas, zorgt voor de verwezenlijking van inclusie en voor het invullen van de 

waarden uit de circle of courage. In de klas zorgt de ondersteuner ervoor dat Ikram tijdens het 

merendeel van de lessen dezelfde lesinhoud volgt, wat de betrokkenheid vergroot doordat ze meedoet 

met de rest van de klas zonder dat er strikt individueel en afzonderlijk wordt gewerkt. Hierdoor wordt 

dus het gevoel van belonging versterkt door de aanwezigheid van de ondersteuner. Het gevoel van 

mastery wordt versterkt doordat voornamelijk de ondersteuner Ikram positief bekrachtigt. Door de 

aanwezigheid van een ondersteuner, wordt hier minder aandacht aan geschonken door de leerkracht. 

Gaat de leerkracht ervan uit dat de ondersteuner dit op zich neemt? Zou de leerkracht hier meer 

aandacht aan besteden indien er minder ondersteuning aanwezig zou zijn? Ikrams narratief laat de 

uitdaging zien binnen de implementatie van het M-decreet rond hoe we tot een samenwerking en  

gedeelde verantwoordelijkheid kunnen komen tussen leerkrachten en ondersteuners. Binnen de 

waarde van interdependence kan ondersteuning ook een barrière vormen in het inclusiegegeven. 

Ikram bevindt zich bijna constant in een-op-eenrelatie, waardoor ze mogelijk ook deels afhankelijk 

wordt van deze ondersteuning. De constante aanwezigheid van ondersteuning brengt als risico mee 

dat het gevoel van interdependence wordt beknot bij Ikram. Door de ondersteuners wordt wel 

verwacht dat Ikram een aantal taken volledig zelfstandig opneemt, maar dit neemt niet weg dat er 

steeds fysiek een ondersteuner naast haar blijft zitten. Dit geeft Ikram de zekerheid, wanneer ze 

zelfstandig aan de slag is, dat de ondersteuner haar wel zal bijsturen indien dit nodig is. De 

ondersteuner heeft dus eveneens een impact op de invulling van interdependence en kan de ervaring 

van dit gevoel bij Ikram in de weg staan. 

5.4.7. De kracht van de circle of courage  

Net zoals bij inclusie, gaat het bij de circle of courage eveneens om erg dynamische termen die variëren 

doorheen het inclusieproces. De vier waarden kaderen binnen een filosofie van empowerment, waarbij 

dus de jongeren en hun ouders los kunnen komen uit de gemarginaliseerde positie die hen wordt 

toegekend en ze een stem krijgen. De waarden van de circle of courage kunnen ondersteuning bieden 

om een beeld van iemand te vormen en op die manier kan een interessante aanvulling bekomen 

worden op het nadenken in termen van redelijke aanpassingen in het kader van het M-decreet. De 

waarden uit de circle of courage bieden namelijk een schat aan informatie en geven enorm veel weer 

omtrent de participatiemogelijkheden van de ouders en de jongeren. Op deze manier wordt ook 

ruimte gecreëerd voor het nadenken over de vergroting van participatie.  
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5.4.8. Wat leren de narratieven ons?  

De narratieven van Ikram, Vic en hun ouders geven informatie omtrent op welke manier het 

dynamische concept van inclusie een invulling kan krijgen. Beide verhalen van de jongeren en hun 

ouders tonen aan dat inclusie een gelaagd en complex gegeven is. Het is telkens een zoektocht naar 

de weg tot inclusie, waarbij soms opnieuw wordt teruggevallen op exclusie. Inclusie vormt hierbij dus 

een smooth space, waarbij een wisselwerking optreedt tussen deterritorialisatie en reterritorialisatie. 

Door de implementatie van het M-decreet zullen meerdere gezinnen met kinderen die specifieke 

onderwijsbehoeften hebben zich bewust worden van hun recht om te kiezen voor onderwijs binnen 

een reguliere school en zich ook beroepen op deze wetgeving. Er zullen dus meerdere gezinnen voor 

de uitdaging staan om hun weg te zoeken binnen de heftige rollercoaster van een inclusieproces.  

Voor deze gezinnen kunnen de verhalen van jongeren, die eerder de overstap maakten van het 

buitengewoon naar het regulier onderwijs, en diens ouders een steun vormen. De marginale positie 

die wordt toegekend aan de ouders van kinderen met een beperking of met specifieke 

onderwijsbehoeften heeft echter tot gevolg dat ouders weinig gehoord worden binnen onderzoek 

naar inclusief onderwijs. Hun stem ontbreekt in onderzoek, waardoor de kennis van de enige ervarings-

deskundigen van inclusief onderwijs nog te weinig belicht wordt. Het zou dus een erg interessante 

aanbeveling zijn voor verder onderzoek om meer verhalen van jongeren en hun ouders binnen een 

inclusieve onderwijssetting in kaart te brengen. De verhalen vormen belangrijke informatie binnen de 

implementatie van het M-decreet en zouden erkend moeten worden als onmisbaar bij de evaluatie 

ervan. 

De ouders dienen erkend te worden als partner van de school om het doel van onderwijs mee te 

verwezenlijken. Aan de hand van drie functies van onderwijs wordt een evenwicht gezocht om dit doel 

in te vullen: kwalificatie, socialisatie en subjectivering (Biesta, 2010). Het is noodzakelijk om te blijven 

nadenken over hoe onderwijs vorm gegeven kan worden en op welke manier inclusie hierin een plaats 

krijgt. Op deze manier wordt het mogelijk om kwalitatief onderwijs aan te bieden aan alle kinderen.  

5.5. Drempels en beperkingen van het onderzoek 

Een eerste beperking van het onderzoek is dat het aantal participanten bestaat uit slechts twee 

jongeren en hun ouders. Omwille van de beperkte omvang die een masterproef aanneemt, is het niet 

mogelijk om meerdere participanten op te nemen binnen het onderzoek. Ondanks het feit dat in deze 

masterproef slechts twee verhalen worden omschreven, tonen de resultaten aan dat de situaties en 

ervaringen van de participanten zeer verschillend zijn. Indien meerdere verhalen in rekening gebracht 

worden, zou er nog een sterkere diversiteit aanwezig zijn binnen de situaties en ervaringen van 

jongeren en hun ouders.  
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In deze masterproef wordt de beleving van de jongeren en de ouders onderzocht en in kaart gebracht. 

Dit zorgt ervoor dat het procesmatige van het inclusietraject en op welke manier het inclusietraject op 

school wordt vormgegeven niet wordt beschreven. Enkele moeilijkheden op school, zoals bijvoorbeeld 

de weerstand bij de leerkrachten die losstaan van de ervaringen van de ouders, worden bijgevolg ook 

niet opgenomen in het onderzoek. Het zou een interessante piste kunnen zijn voor verder onderzoek 

om zowel het procesmatige van het inclusietraject als de ervaringen van de jongeren en de ouders te 

beschrijven en ook in verbinding te brengen met elkaar. Het zou eveneens een meerwaarde kunnen 

zijn om eveneens op een andere manier data te verzamelen en op die manier meer variatie te creëren 

in de gegevens. De methode photovoice zou hierin een creatieve invulling kunnen betekenen.  

Tot slot was het, door de beperkte beheersing van de Nederlandse taal van Ish en Alima, niet mogelijk 

om de opgemaakte tekst over hun verhaal voor te leggen of letterlijk voor te lezen ter controle, 

aanvulling en aanpassing. Om deze drempel van het onderzoek te verzachten, heb ik als onderzoeker 

wel voldoende bijvragen gesteld tijdens de verzameling van de data en dus het beluisteren van hun 

verhaal. De geschreven tekst als resultaat van hun verhaal werd achteraf in korte vragen herhaald ter 

bevestiging. Daarnaast werd de tekst wel voorgelegd aan de directe omgeving van Ikram en haar 

ouders binnen het inclusieve traject dat zij doorlopen. Klasondersteuners, een leerkracht en het 

therapeutisch team bekeken of zij zich konden vinden in de beschrijving van het verhaal van Ikram en 

haar ouders en zorgden voor feedback. 
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6. Bijlagen 

6.1. Informed consent  

Vakgroep Orthopedagogiek 

Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent 

 

Toestemmingsverklaring voor medewerking aan onderzoek in het kader van de masterproef van Fran 

Peers, studente Orthopedagogiek, Universiteit Gent. 

 

Wat houdt uw deelname in? 

U neemt vrijwillig deel aan gesprekken over uw ervaringen bij de overgang van het buitengewoon naar 

het gewoon onderwijs. Deze gesprekken zullen verdeeld worden over de periode van september 2015 

tot en met maart 2016. U kan op elk moment een gesprek stoppen, zonder dat u hiervoor een reden 

moet opgeven. De gesprekken worden opgenomen (audio-opname), indien u hiermee akkoord gaat.  

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens 

Alles wat besproken wordt tijdens de verschillende gesprekken, zal enkel gebruikt worden in het kader 

van het onderzoek. Hierbij zullen ook geluidsopnames worden gemaakt die louter gebruikt zullen 

worden voor de verdere verwerking van de gegevens. De verzamelde informatie zal vertrouwelijk 

behandeld worden. Persoonlijke gegevens, zoals uw naam, zullen niet gebruikt worden in de 

rapportering, maar vervangen worden door een pseudoniem (een andere naam). 

 

Vragen  

U heeft op voorhand toelichting en ruimte voor het stellen van vragen gekregen, maar u mag tevens 

uw vragen stellen gedurende de hele periode waarin het onderzoek plaatsvindt. 

 

Toegang tot de resultaten 

De resultaten worden verwerkt in een thesispaper, waarvan u het resultaat mag inkijken en u nog 

feedback mag geven op de geschreven woorden die uw ervaringen representeren. 
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Ik verklaar hierbij dat ik 

1) uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gekregen en begrepen en dat ik 

meer informatie kan krijgen als ik dat wens,  

2) vrijwillig deelneem aan dit onderzoek, 

3) de toestemming geef om mijn resultaten op vertrouwelijke wijze te bewaren en te verwerken 

en anoniem te rapporteren, 

4) bedenktijd kreeg omtrent mijn medewerking en hierbij ook de gelegenheid aanwezig was om 

vragen te stellen over het onderzoek, 

5) weet dat ik mijn deelname aan dit onderzoek op elk moment kan stopzetten, zonder dat ik 

hiervoor een reden moet opgeven, 

6) weet dat ik een versie van de uitgewerkte thesispaper kan vragen 

 

Voor akkoord, (naam + handtekening)  

 

De participant,      De onderzoeker, 

 

       

…………………………………….. (plaats)  

………………..…………………… (datum) 
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