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No matter what policies may say,  no matter what resources are available and 

what changes have been made, those that really experience inclusive or exclusive 

practices are the children. Consequently, don’t they have the right to be heard? 

(Messiou, 2002, p. 117) 





SAMENVATTING 

De toenemende aandacht voor inclusie en participatie van kinderen met een beperking in de 

maatschappij en in het reguliere onderwijscircuit stelt scholen en hulpverleners voor heel wat 

uitdagingen. Men wil immers de schoolse vaardigheden van deze kinderen ondersteunen zodat ze 

meekunnen in het reguliere onderwijs. Waar men echter vaak aan voorbij gaat is het sociale aspect 

van inclusie en participatie. Nochtans is uit onderzoek gebleken dat kinderen hier erg veel belang aan 

hechten, zelfs meer dan aan schoolse participatie. Er heerst dus een discrepantie tussen de manier 

waarop ondersteuning van kinderen met een beperking georganiseerd wordt en de noden en 

wensen van de kinderen zelf. Dit onderzoek wil de aandacht hierop vestigen door de manieren te 

bekijken waarop ondersteuning en sociale relaties elkaar beïnvloeden. Dit gebeurt door een 

portretonderzoek waarbij vertrokken wordt vanuit een literatuurstudie omtrent de twee centrale 

thema’s. Vervolgens worden dezelfde thema’s bekeken in de praktijk aan de hand van de portretten 

van twee kinderen met een beperking uit het reguliere lager onderwijs. Uit de thematische analyse 

blijkt dat ondersteuning zowel positieve als negatieve effecten kan hebben op sociale relaties. Deze 

effecten zijn bovendien afhankelijk van de onderliggende sociale relaties. Sociale relaties geven mee 

vorm aan de geboden ondersteuning en worden er eveneens zelf door beïnvloed. Verder onderzoek 

lijkt nodig om deze onderzoeksresultaten te vertalen in concrete aanbevelingen voor inclusieve 

praktijken. Toch wil dit onderzoek al een aanzet geven om bij het organiseren van ondersteuning 

voldoende rekening te houden met sociale relaties van kinderen en bovendien deze sociale relaties 

als een krachtige basis voor ondersteuning te beschouwen. 

 



VOORWOORD 

Het schrijven van dit allereerste deel van mijn masterproef heb ik voor het laatst gehouden. 

Naarmate mijn masterproef vorderde, groeide ook het lijstje van mensen die ik hier zeker wilde 

bedanken. Ik heb immers een erg lange weg afgelegd om het resultaat te bekomen dat nu voor u ligt.  

Dit eindwerk ontstond vanuit mijn interesse voor disability studies en inclusie. Ook het werken met 

portretten van jonge kinderen sprak mij erg aan. Dit waren de zaadjes die uitgroeiden tot een eerste 

onderzoeksopzet. Hiermee ging ik verder aan de slag: ik zocht participanten, verzamelde data, 

worstelde mij door een enorme hoeveelheid literatuur, maakte portretten en analyseerde die,… Het 

was een lang en moeilijk proces en de moed is me meer dan eens in de schoenen gezonken, maar 

vandaag ben ik trots op wat ik heb bereikt. Ik had deze masterproef niet kunnen realiseren zonder de 

mensen die mij omringden, motiveerden en steunden. Daarom wil ik volgende personen hartelijk 

danken:  

• Wilburg, Wolf en hun familie en school; voor de fijne samenwerking en het vertrouwen, en 

om mij toe te laten in hun huis en in hun leven. 

• Elisabeth De Schauwer, mijn promotor; voor de aanvaarding van het promotorschap en de 

begeleiding van begin tot einde. 

• Annick Eelbode van het Adviescentrum voor Studenten; om mij terug te brengen tot de 

essentie en mij nieuwe moed te geven. 

• Mijn vrienden en familie; voor alle steun en begrip. Bijzondere dank gaat uit naar Jelle, voor 

het geduld en de broodnodige rust en ontspanning; Roel, voor alle computertechnische hulp; 

Mathias, voor de hulp bij het uitschreven van de interviews; Nele, om mijn Leuvense 

connectie te zijn; Jasmine en Anne-Sophie, voor de samenwerking en de tips; Freke, Dorien 

en Evi, voor het nalezen en de feedback. 

• Mijn ouders; voor alle praktische en inhoudelijke hulp, maar vooral om mij steeds opnieuw 

op te beuren en aan te moedigen. 

 

 

 

Voor de bibliografische referenties in deze masterproef gebruikte ik de regels van de American 

Psychological Association (APA, 6
de

 editie) zoals ze vertaald werden door de Hogeschool Universiteit 

Brussel (HUB, 2010). 



INHOUDSOPGAVE 

Samenvatting .................................................................................................................................  

Voorwoord .....................................................................................................................................  

Inleiding ....................................................................................................................................... 1 

DEEL 1: LITERATUURSTUDIE .......................................................................................................... 2 

1. Disability Studies ..........................................................................................................................2 

1.1. Het sociale model van disability ...........................................................................................2 

1.2. Mensenrechtendiscours .......................................................................................................3 

2. Kinderen met een beperking in het reguliere lager onderwijs: de Vlaamse context ..................4 

2.1. Integratie ..............................................................................................................................4 

2.2. Inclusie..................................................................................................................................5 

3. Sociale relaties..............................................................................................................................6 

3.1. Belang van sociale relaties voor kinderen ............................................................................6 

3.2. De belangrijkste sociale relaties van kinderen .....................................................................8 

4. Sociale relaties in een context van integratie en inclusie ......................................................... 12 

4.1. Participatie en belonging .................................................................................................. 12 

4.2. Sociale relaties in geïntegreerd en inclusief onderwijs ..................................................... 14 

4.3. Sociale relaties onder druk ................................................................................................ 15 

5. Ondersteuning ........................................................................................................................... 19 

5.1. Wat is ondersteuning? ...................................................................................................... 19 

5.2. Effecten van ondersteuning .............................................................................................. 22 

6. Luisteren naar het perspectief van kinderen met een beperking ............................................. 24 

6.1. Ethische richtlijnen voor onderzoek met kinderen ........................................................... 25 

6.2. Gesprekken voeren met kinderen ..................................................................................... 27 

DEEL 2: ONDERZOEKSDESIGN ...................................................................................................... 29 

1. Probleemstelling ....................................................................................................................... 29 

2. Onderzoeksvragen .................................................................................................................... 30 

3. Methodologie ............................................................................................................................ 30 

3.1. Kwalitatief onderzoek ....................................................................................................... 30 



3.2. Portraiture ......................................................................................................................... 32 

3.3. Rol van de onderzoeker ..................................................................................................... 33 

3.4. Verloop van het onderzoek ............................................................................................... 34 

3.5. Participanten en hun portretten ....................................................................................... 37 

3.6. Onderzoeksrelatie ............................................................................................................. 38 

DEEL 3: RESULTATEN ................................................................................................................... 40 

1. Sociale relaties ........................................................................................................................... 40 

1.1. Relatie met vrienden ......................................................................................................... 40 

1.2. Relatie met familie............................................................................................................. 41 

1.3. Relatie met leerkracht en school ....................................................................................... 43 

1.4. Relatie met hulpverleners ................................................................................................. 43 

2. Ondersteuning ........................................................................................................................... 44 

2.1. Ondersteuning door vrienden ........................................................................................... 44 

2.2. Ondersteuning door familie .............................................................................................. 45 

2.3. Ondersteuning door leerkracht en school ......................................................................... 46 

2.4. Ondersteuning door hulpverleners ................................................................................... 47 

3. Wisselwerking tussen sociale relaties en ondersteuning .......................................................... 47 

DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE ................................................................................................ 50 

1. Discussie .................................................................................................................................... 50 

1.1. Beantwoorden van de onderzoeksvraag ........................................................................... 50 

1.2. Implicaties voor verder onderzoek .................................................................................... 54 

1.3. Implicaties voor de praktijk ............................................................................................... 54 

2. Bedenkingen bij het onderzoek ................................................................................................. 55 

3. Conclusie .................................................................................................................................... 56 

Referentielijst ............................................................................................................................. 57 

Bijlagen ...................................................................................................................................... 64 

Bijlage 1: Portret van Wilburg ........................................................................................................... 64 

Bijlage 2: Portret van Wolf ................................................................................................................ 81 

Bijlage 3: Brief voor participanten ................................................................................................... 100 

Bijlage 4: Informed consent ............................................................................................................. 101 

 



1 

INLEIDING 

Inclusie en participatie zijn thema’s die de laatste tijd meer en meer op de voorgrond treden, in 

wetenschappelijk onderzoek maar ook in de praktijk. Men wil afstappen van tendensen van 

segregatie, discriminatie en medicalisering, en personen met een beperking een volwaardige plaats 

in de samenleving geven. Zo gaan er meer en meer kinderen met een beperking naar dezelfde school 

als kinderen zonder beperking (Broer, Doyle, & Giangreco, 2005). In Vlaanderen hebben scholen en 

hulpverleners vooral aandacht voor ondersteuning van kinderen met verschillende 

onderwijsbehoeften zodat ze kunnen voldoen aan de eisen die het reguliere onderwijs stelt (Mortier, 

Desimpel, De Schauwer, & Van Hove, 2011). Waar men echter vaak aan voorbij gaat, is het sociale 

aspect van inclusie. Nochtans blijkt uit onderzoek dat wanneer kinderen over school praten, ze het 

vooral hebben over niet-academische aspecten (De Schauwer, Van Hove, Mortier, & Loots, 2009). 

Met dit onderzoek wil ik de aandacht vestigen op het belang van sociale participatie voor kinderen 

met een beperking. Ik ben gaan kijken hoe ondersteuning, een sleutelelement bij inclusie, inwerkt op 

het sociale leven van kinderen met een beperking. Daarnaast stelde ik vast dat ook sociale relaties 

een invloed hebben op ondersteuning. Deze thema’s werden verkend aan de hand van een 

literatuurstudie en twee praktijkvoorbeelden in de vorm van portretten.  

Deze masterproef bestaat uit vier grote delen. Het eerste deel bevat het theoretisch kader waarop 

dit onderzoek gebaseerd is. Ik benoem een aantal wetenschappelijke invalshoeken waarbij het 

onderzoek aansluit. Eveneens beschrijf ik wat onderzoek ons leert over sociale relaties en 

ondersteuning aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie. 

In het tweede deel omschrijf ik het onderzoeksdesign. Ik leg uit wat de probleemstelling van dit 

onderzoek is en welke onderzoeksvragen ik geponeerd heb. Vervolgens komt de methodologie aan 

bod. De methodologische kaders worden uitgediept, het verloop van het onderzoek wordt 

beschreven en de gemaakt keuzes worden verantwoord. 

Het derde deel bevat de resultaten van dit onderzoek, die bekomen werden door een thematische 

analyse van de portretten. Eerst wordt gekeken naar de inhoud en de beleving van de twee grote 

thema’s van dit onderzoek: sociale relaties en ondersteuning. Vervolgens ga ik na hoe deze thema’s 

op elkaar aansluiten en elkaar overlappen. Tenslotte beschrijf ik hoe het thema belonging als een 

rode draad doorheen de portretten loopt. 

In het vierde en laatste deel breng ik in de discussie de resultaten samen met de bevindingen uit de 

literatuur en formuleer ik een antwoord op de onderzoeksvragen. Ik leg ook uit hoe ik met dit 

onderzoek een aanzet hoop te geven voor verdere ontwikkelingen in praktijk en verder onderzoek. 

De masterproef afsluiten doe ik met een algemene conclusie. 
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 

De invalshoek van waaruit dit onderzoek kijkt naar concepten als inclusie, sociale relaties en 

ondersteuning, kaderen in het onderzoeksparadigma van Disability Studies. In deze literatuurstudie 

worden enkele relevante bouwstenen van dit vakgebied uitgelicht als basis voor wat volgt. 

Een tweede kader waarin dit onderzoek geplaatst kan worden, is dat van geïntegreerd en inclusief 

onderwijs. Er wordt gezocht naar de betekenis van deze concepten en hoe ze in het Vlaamse 

onderwijslandschap worden gehanteerd. 

Het derde, vierde en vijfde deel van deze literatuurstudie behandelen de centrale thema’s van dit 

onderzoek, namelijk sociale relaties en ondersteuning. Er wordt gekeken hoe beide begrippen 

omschreven worden in wetenschappelijke literatuur en waarom ze zo belangrijk zijn in het leven van 

kinderen met een beperking. 

Ten slotte wil dit onderzoek op zoek gaan naar de perspectieven van kinderen zelf. Uit de literatuur 

blijkt dat er een aantal belangrijke aandachtspunten zijn die in de verschillende fasen van het 

onderzoek in overweging genomen moeten worden om naar dit doel te streven. 

1. Disability Studies 

Disability Studies is een zeer breed en interdisciplinair onderzoeksveld dat zich richt op de 

dynamische wisselwerking tussen disability en verschillende aspecten van cultuur en samenleving. 

Disability Studies wil kritisch onderzoek en politieke belangbehartiging combineren om dominante 

praktijken, beleidsstandpunten en assumpties uit te dagen om de betekenis van disability te 

herdefiniëren (Van Hove, 2009; Van Hove et al., 2008).  

 Disability studies aims to interrogate – and change – elements of the disabling world, including the political, 

economic, social, cultural, interpersonal, relational and discursive. It is therefore an inherently 

interdisciplinary paradigm. (Goodley en Van Hove, 2005, geciteerd in Winderickx, 2012) 

Men pleit voor een samenleving die het voor mensen met een beperking mogelijk maakt om te 

participeren als volwaardig burger. Daarbij moet er aandacht zijn voor zowel sociale als culturele, 

historische en politieke realiteiten  (Devlieger, Rusch, & Pfeiffer, 2003). Connor, Gabel, Gallagher en 

Morton (2008) verwijzen naar het verwerpen van een medische kijk op disability en de volledige 

inclusie van mensen met een beperking in alle aspecten van de maatschappij als de grootste 

verdienste van Disability Studies. Bovendien zijn mensen met een beperking geen voorwerp van 

onderzoek en discussie, maar worden ze beschouwd als competente actoren en nemen ze actief deel 

aan de dialoog (Van Hove et al., 2008). 

1.1. Het sociale model van disability 

Een van de grote aanleidingen voor de ontwikkeling van Disability Studies is dat de kijk op disability is 

geëvolueerd van een medisch model naar een sociaal model. Het medisch model van disability 

beschouwt een handicap als een probleem dat gelokaliseerd is in het individu. De oorzaak van dit 
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probleem ligt in de functionele en psychologische beperkingen die voortkomen uit de handicap 

(Oliver, 1996). Een handicap is dus een stoornis die om medische interventie en zorg vraagt. 

Bovendien is binnen dit model een handicap de basis van uitsluiting omdat de nadruk ligt op wat 

mensen met een beperking niet kunnen. Voor deze benadering van handicap wordt de Engelse term 

impairment gebruikt. 

Tegenover dit medisch en individualistisch denken plaatst men het sociale model van disability. 

Reeds in 1976 formuleerde de Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) een 

omschrijving van wat later het sociale model genoemd zal worden: 

In our view it is society which disables physically impaired people. Disability is something imposed on top of 

our impairments  by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society. 

Disabled people are therefore an oppressed group in society. (UPIAS, 1976, geciteerd in Oliver, 1996, p. 33) 

Tegenover een discours van persoonlijke tragedie en individuele behandeling plaatst men begrippen 

als sociale onderdrukking, discriminatie en sociale verandering (Mortier et al., 2011). Het sociale 

model stelt dat niet mensen met een beperking tekort schieten omwille van een stoornis, maar dat 

de samenleving faalt in het voorzien van adequate ondersteuning van de noden van deze mensen om 

volwaardig te kunnen participeren (Oliver, 1996). Deze opvatting van handicap benoemt men met 

het Engelse woord disability. 

Hoewel het sociale model van disability een belangrijk stokpaardje is van de Disability Studies, 

durven aanhangers van dit paradigma zichzelf en dit model ook voortdurend in vraag stellen. De 

grootste kritiek op het sociale model is dat het geen rekening houdt met de ervaringen van mensen 

met de effecten van hun handicap. Als alternatief opperen Mortier et al. (2011) een sociaal-

relationele definitie van disability die zowel rekening houdt met vormen van sociale onderdrukking 

als met de beperkingen bij activiteiten en de psycho-emotionele effecten die mensen ervaren als 

gevolg van hun beperking. 

To understand that persons with disabilities are human and rightfully belong to the human category, but 

also deserve a degree of difference that connects them with the outer world, requires a flexibility of 

thought and method of inquiry that challenges much of what we are currently involved with. (Devlieger et 

al., 2003 , p. 12) 

1.2. Mensenrechtendiscours 

Een tweede belangrijke pijler van de Disability Studies is het mensenrechtenperspectief. Samen met 

de opkomst van het sociale model van disability kwam de nadruk op de rechten van personen met 

een beperking (Mortier et al., 2011). 

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking werd goedgekeurd in 2006 in 

New York, en werd in België geratificeerd op 2 juli 2009. Dit betekende een paradigmaverschuiving in 

attitudes en benaderingen van mensen met een beperking (Van Hove, 2009). De medische blik van 

patiënten die nood hebben aan behandeling, zorg en bescherming tegen discriminatie, maakte plaats 

voor een perspectief van mensen met dezelfde rechten als alle anderen, die op basis van deze 

rechten zelf beslissingen kunnen en mogen maken over hun eigen leven. Het mensenrechtendiscours 
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geeft mensen met een beperking de kans om zich te positioneren als vrije en actieve leden van de 

samenleving (Foley et al., 2012). 

De weliswaar belangrijke aandachtspunten van bescherming en verzorging van personen met een 

handicap uit vroegere tijden verliezen aan waarde. Het accent komt nu te liggen op het feit dat personen 

met een handicap in de eerste plaats mensen zijn. Mensen met kansen, rechten, mogelijkheden,. Hun 

gelijkwaardig participeren aan de samenleving en genieten van kwaliteit van leven kan (pas) wanneer 

drempels worden weggewerkt, de juiste mentaliteit heerst en er wordt voorzien in voldoende 

ondersteuning en redelijke aanpassingen. (GRIP vzw, 2000, Speciaal aan deze tekst, para. 2) 

2. Kinderen met een beperking in het reguliere lager onderwijs: de 

Vlaamse context 

Meer en meer kiezen Vlaamse ouders ervoor hun kind met een beperking naar het reguliere 

onderwijs te laten gaan, in plaats van naar het gesegregeerde buitengewoon onderwijs. Recht op 

onderwijs is immers een fundamenteel mensenrecht, en het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap zegt dat een inclusief onderwijssysteem gewaarborgd dient te worden 

om dit recht te eerbiedigen (Verenigde Naties, 2006). Bovendien zegt het verdrag dat kinderen 

steeds recht hebben op redelijke aanpassingen. Dit zijn “noodzakelijke en passende wijzigingen, en 

aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een 

specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en 

fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen”  

(Verenigde Naties, 2006, p. 330). 

Om aan kinderen met een beperking kwaliteitsvol onderwijs te kunnen bieden, dat bovendien 

aangepast is aan hun onderwijsbehoeften, ontwikkelden zich in Vlaanderen twee vormen van 

ondersteuning: geïntegreerd onderwijs (GON), gebaseerd op het principe van integratie, en inclusief 

onderwijs (ION), gericht op inclusie. Zowel bij integratie als bij inclusie wil men aan alle kinderen zo 

een ‘gewoon’ mogelijk onderwijs bieden (Thomazet, 2009). In de volgende alinea’s worden deze 

begrippen verduidelijkt. 

2.1. Integratie 

Volgens Thomazet (2009, p. 553) betekent de term integratie in westerse landen “the schooling of 

children with disabilities in the least restrictive setting.” In Vlaanderen wordt dit vertaald in het 

geïntegreerd onderwijs. Dit is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon 

onderwijs, waardoor leerlingen met een beperking gedeeltelijk of volledig naar school kunnen gaan 

in een reguliere school. Ze krijgen begeleiding vanuit een school voor buitengewoon onderwijs, die 

daartoe aanvullende lestijden en een integratietoelage krijgt (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, 1997). 

Leerlingen die GON willen volgen, moeten passen binnen een aantal criteria: Ze moeten voldoen aan 

de toelatings- en overgangsvoorwaarden die gelden in het gewoon onderwijs, ze moeten in het bezit 

zijn van een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs en ze moeten een integratieplan 

hebben. Daarnaast hebben niet alle leerlingen met een beperking rechtstreeks toegang tot GON-
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begeleiding. Leerlingen met een type 1, 3 of 8-attest (respectievelijk leerlingen met een licht mentale 

handicap, ernstige emotionele of gedragsproblemen, of ernstige leerstoornissen, 

www.ond.vlaanderen.be) moeten minstens negen voorafgaande maanden voltijds buitengewoon 

onderwijs gevolgd hebben vooraleer ze GON kunnen volgen (Vlaams Ministerie van Onderwijs en 

Vorming, z.j.).  

Hoewel GON ondersteuning biedt aan kinderen met een beperking om te kunnen deelnemen aan het 

reguliere onderwijs, voldoet het niet aan het ideaal van scholen die zich aanpassen aan de noden van 

het kind. Eerder worden kinderen ondersteund om te passen binnen het bestaande onderwijsaanbod  

(Thomazet, 2009). 

2.2. Inclusie 

Inclusie stelt dat scholen onderwijs moeten organiseren op basis van de noden van alle leerlingen, 

met respect voor onderlinge verschillen. Hoewel men heel vaak focust op kinderen met een 

beperking wanneer men het over inclusie heeft, wil deze beweging volwaardig lidmaatschap van de 

schoolgemeenschap en de samenleving mogelijk maken voor alle leerlingen (Salend & Duhaney, 

1999;  Hall & McGregor, 2000). Kinderen met een beperking zijn immers niet de enige bron van 

diversiteit in een school (Grenot-Scheyer, Fisher, & Staub, 2001). 

Om te streven naar inclusie van alle leerlingen, dient men een gevoel van verbondenheid, 

gemeenschappelijkheid en belonging te creëren (Grenot-Scheyer et al., 2001). Dit kan pas ontstaan 

als alle leden van de schoolgemeenschap elkaar vertrouwen en zich veilig en welkom voelen. 

Hierdoor worden het leren en het algemeen welzijn van kinderen bevorderd (Frederickson, 

Simmonds, Evans, & Soulsby, 2007). 

Voor kinderen met een beperking draait het er om dat ze welkom zijn in het regulier onderwijs. 

Fysieke aanwezigheid is echter niet voldoende om te spreken van inclusief onderwijs. Er dient 

gezocht te worden naar welke ondersteuning het kind en de school nodig hebben opdat het kind 

echt kan participeren in de school. Dit is pas mogelijk als leerlingen met een beperking in het regulier 

onderwijs evenveel ondersteuning krijgen als hen zou gegeven worden in het buitengewone 

onderwijssysteem (Van Hove, Mortier, & De Schauwer, 2005b). 

In Vlaanderen zijn de mogelijkheden tot inclusief onderwijs zeer beperkt. Er bestaat een ION-project 

waarin een honderdtal leerlingen met een beperking via een individueel traject en ondersteuning 

vanuit een school voor buitengewoon onderwijs naar een reguliere school kunnen gaan. Dit project is 

echter alleen bedoeld voor leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking (type 2-

attest, www.ond.vlaanderen.be), die overigens niet terecht kunnen in het GON (Vlaams Ministerie 

van Onderwijs en Vorming, z.j.). 

Ondanks het beperkte aanbod zijn er heel wat ouders en kinderen die zich hier niet bij neerleggen. 

Ze gaan zelf actief op zoek naar een school die bereid is de nodige aanpassingen en ondersteuning te 

bieden, zodat hun kinderen naar een reguliere school in de buurt kunnen gaan, samen met hun 

broers en zussen (De Schauwer et al., 2009). 



6 

Ondanks de pogingen tot integratie en inclusie zien we dat in Vlaanderen nog steeds een sterke 

traditie heerst van segregatie van kinderen met een beperking in het buitengewoon onderwijs. In 

plaats van te kijken naar gelijkenissen en gedeelde ervaringen, focust men sterk op pathologie en 

verschillen, zowel in de praktijk als in het beleid (Mortier et al., 2011). 

3. Sociale relaties 

De Belvis et al. (2008, p. 2) definiëren sociale relaties als “social structures made up of contact bonds 

among individuals or groups of relatives, colleagues, friends and neighbours” waarin wederzijds 

vertrouwen een belangrijke rol speelt. Het gaat om een bepaalde, duurzame band met individuen of 

groepen die tot stand komt door contact. In deze literatuurstudie worden een aantal aspecten 

uitgelicht uit het uitgestrekte onderzoeklandschap over sociale relaties. 

Janney & Snell (2006) zien sociale relaties als een continuüm dat gaat van kennissen over leden van 

dezelfde peer group tot echte vrienden. Meyer, Park, Grenot-Scheyer, Schwartz en Harry (1998) 

onderscheiden eveneens verschillende soorten sociale relaties: kameraadschap, helper, geholpene, 

een wederkerige relatie tussen gelijken en een conflictueuze relatie. Het is verkeerd om te zeggen 

dat bij elk kind een van deze relaties hoort. Een kind kan met verschillende anderen uit zijn omgeving 

een ander soort relatie aangaan. Sociale relaties zijn immers niet los te denken van de context waarin 

ze zich afspelen (Sheridan, Buhs, & Warnes, 2003). 

De vele sociale relaties die iemand aangaat, vormen samen sociale netwerken. Een sociaal netwerk 

kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. Het kan gaan om betrouwbare patronen van 

interactie en vriendschap met anderen, evenals om individuen die een persoon als belangrijk 

beschouwt op sociaal vlak (Janney & Snell, 2006). Een sociaal netwerk kan eveneens omschreven 

worden als een netwerk van mensen buiten het gezin, die de gezinsleden cognitief, sociaal en 

materieel ondersteunen om actief te participeren in sociale activiteiten (Meyer et al., 1998). 

Ongeacht de definitie die wordt gebruikt, kunnen we stellen dat de steun van het sociale netwerk 

een grote rol speelt in het opbouwen en onderhouden van sociale relaties. Bij kinderen zien we dat 

volwassenen steeds prominent aanwezig zijn in hun netwerken (Janney & Snell, 2006). 

3.1. Belang van sociale relaties voor kinderen 

In de wetenschappelijke literatuur wordt er wereldwijd bijzonder veel aandacht besteed aan sociale 

relaties. Dit wijst erop dat sociale relaties van groot belang zijn voor de mens. Volgens Meyer et al. 

(1998) zijn onze sociale relaties de essentie van het leven zelf. Sociale relaties geven betekenis aan en 

maken deel uit van ons dagelijks leven (Goswami, 2012). Voor vele mensen zijn ze een drijfveer om 

naar school of naar het werk te gaan. Bovendien hebben ze een sterke impact op onze algemene kijk 

op het leven en op ons zelfconcept (Janney & Snell, 2006). Sociale relaties zouden onze sociale 

cognitie bevorderen en ook andere vormen van leren worden erdoor beïnvloed (Meyer et al., 1998; 

Grenot-Scheyer et al., 2001). In de volgende paragrafen wordt aan de hand van vier thema’s 

uitgelegd waarom sociale relaties zo belangrijk zijn in het leven van kinderen.  
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3.1.1. Welzijn 

Heel wat auteurs delen het inzicht dat sociale relaties een belangrijke invloed hebben op het 

welzijn van kinderen. Sociale relaties bevatten zowel positieve als negatieve aspecten, die 

allemaal in rekening gebracht moeten worden (Goswami, 2012). Zo bijvoorbeeld kunnen goede 

relaties met familie en vrienden zorgen voor een gevoel van belonging, veiligheid, controle en 

tevredenheid over het leven. Gepest worden door leeftijdsgenoten kan daarentegen een gevoel 

van verminderd welzijn veroorzaken. Dit kan psychologische effecten hebben, zoals eenzaamheid, 

minder zelfvertrouwen en depressie (Goswami, 2012; McAuley, McKeown, & Merriman, 2012). 

Van alle sociale relaties die een kind kan aangaan, hebben relaties met vrienden en familie het 

grootste effect op zijn of haar welzijn (Goswami, 2012). Dit zijn immers de mensen waarmee 

kinderen samenwonen of bijna dagelijks omgaan, waardoor ze de kans hebben om hechte sociale 

banden op te bouwen. Deze relaties en de mogelijkheid om relaties aan te gaan bieden kinderen 

zelfvertrouwen en sociale en cognitieve ondersteuning (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Holder & 

Colemann, 2009; Rogers, 2012). 

3.1.2. Geluk 

Geluk wordt beschouwd als een van de aspecten die bijdragen tot het subjectieve gevoel van 

welzijn bij kinderen (McAuley & Layte, 2012). Holder en Colemann (2009) toonden aan dat sociale 

relaties en geluk elkaar wederzijds beïnvloeden. Wie goede sociale relaties heeft, zal zich 

gelukkiger voelen. Omgekeerd zal wie gelukkig is ook beter sociale relaties kunnen opbouwen en 

onderhouden. Het gaat daarbij dan vooral om relaties met familie en leeftijdsgenoten die bestaan 

in dagelijkse interacties in hun gebruikelijke context  (McAuley & Layte, 2012). Dergelijke relaties 

bieden kinderen heel wat sociale bekrachtiging, waardoor ze zich gelukkiger gaan voelen  (Holder 

& Colemann, 2009). 

3.1.3. Ontwikkeling 

Dagelijkse interacties met familie en vrienden zijn vormende elementen in de ontwikkeling van 

kinderen (McAuley & Layte, 2012). Geaccepteerd worden door leeftijdsgenoten, vrienden kunnen 

maken en participeren in sociale netwerken zijn maar een paar aspecten van sociale relaties die 

een invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen (Gifford-Smith & Brownell, 2003). 

Omgekeerd geldt dan ook dat niet aanvaard worden door andere kinderen een risicofactor is 

(Hartup, 1996). 

Hartup (1996) waarschuwt dat we geen al te romantisch beeld van het belang van sociale relaties 

mogen hanteren. Niet per se het hebben van vrienden, maar wel wie die vrienden zijn en wat de 

vriendschapsrelatie inhoudt, bepaalt het soort invloed dat vriendschap op ontwikkeling heeft. Een 

deviante, antisociale relatie die gekenmerkt wordt door machtsuitoefening, zal immers geen al te 

best effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Er is dus een differentiële beïnvloeding, 

afhankelijk van de identiteit van vrienden en de kwaliteit van de relatie, evenals van kenmerken 

van het kind en de omgeving. Daarnaast wordt ontwikkeling ook op een normatieve manier 

beïnvloed door sociale relaties. Positieve sociale relaties bieden immers cognitieve en sociale 

hulpbronnen,  zodat kinderen beter kunnen omgaan met transities en de stress die dat met zich 

meebrengt (Hartup, 1996; Rogers, 2012). 
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3.1.4. Sociale vaardigheden 

Net zoals bij geluk kunnen we het belang van sociale relaties voor sociale vaardigheden bekijken 

als een vicieuze cirkel. Sociale vaardigheden zijn gedragingen die ervoor zorgen dat mensen 

positieve sociale relaties kunnen ontwikkelen en onderhouden, terwijl sociale relaties ook 

bijdragen tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden (Janney & Snell, 2006; Rogers, 2012). 

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn: delen, samenwerken, gedeelde interesses 

identificeren, gedachten en gevoelens kenbaar maken, een vertrouwensrelatie onderhouden, 

zorgen voor je vrienden, je afhankelijk kunnen opstellen, je aanpassen aan gevoelens en wensen 

van anderen,… (Meyer et al., 1998; Rogers, 2012).  

Sheridan et al. (2003) menen dat er geen universele gedragingen en cognities bestaan die maken 

dat kinderen sociaal vaardig zijn; deze zijn steeds afhankelijk van de verschillende, elkaar 

overlappende contexten waarin een kind participeert. Volgens hen is iemand pas sociaal vaardig 

als hij bepaalde vaardigheden flexibel kan toepassen, afhankelijk van de omgevingscondities en 

op een manier die door belangrijke anderen als gepast wordt beschouwd. Deze visie sluit aan bij 

Janney en Snell (2006), die beweren dat sociale vaardigheden nodig zijn om zich te kunnen 

aanpassen aan verscheidene sociale contexten. 

Daarnaast hebben mensen organisatorische, emotionele en sociale steun nodig om te helpen 

relaties te onderhouden naarmate deze zich ontwikkelen (Janney & Snell, 2006). Door de steun 

die kinderen krijgen en de vaardigheden die ze verwerven in relaties met betekenisvolle anderen 

bouwen kinderen sociale competentie op. Janney & Snell (2006) definiëren sociale competentie 

als de effectiviteit van een individu om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Hiervoor zijn 

effectieve, leeftijdsadequate sociale vaardigheden nodig, evenals de afwezigheid van 

probleemgedrag en het vermogen om sociale signalen te begrijpen. Meyer et al. (1998) 

beschouwen sociale competentie eerder als het vermogen van kinderen om interpersoonlijke 

doelen succesvol te selecteren en uit te voeren. Dit vermogen kan enkel bereikt worden door 

interactie met anderen. 

Hoewel dit een beperkt overzicht is, geeft het toch aan dat sociale relaties een belangrijke rol spelen 

in het leven van kinderen. Onderzoek naar allerlei aspecten van sociale relaties kan helpen om het 

dagelijkse leven en ervaringen van kinderen te begrijpen en te verbeteren. 

3.2. De belangrijkste sociale relaties van kinderen 

De definitie van de Belvis et al. (2008) die hier gehanteerd wordt, is zeer ruim. Om het begrip ‘sociale 

relaties’ toch enigszins te concretiseren, wordt in de volgende paragrafen een beschrijving gegeven 

van de voornaamste sociale relaties die in de wetenschappelijke literatuur worden beschreven. Elk 

van deze relaties voorziet kinderen van verschillende sociale hulpbronnen en heeft dus een bepaalde 

betekenis in hun leven (Furman, 1985). 

3.2.1. Vriendschap 

Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door in het gezelschap van leeftijdsgenoten,  zowel 

op school als in hun vrije tijd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vriendschap omschreven 
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wordt als de belangrijkste van alle sociale relaties (Webster & Carter, 2007). Meyer et al. (1998) 

omschrijven vriendschap als een relatie tussen twee mensen, gekarakteriseerd door wederzijdse 

voorkeur, aantrekking en associatie. Vrienden voelen zich verantwoordelijk voor de noden van de 

ander. Ze geven de ander voordelen op basis van die noden en verwachten niets terug. Vrienden 

onderscheiden zich van kameraden en kennissen omdat ze vertrouwen en steun bieden 

(McAuley, McKeown en Merriman, 2012). Ook kameraadschap, intimiteit en samen plezier maken 

zijn kenmerken van een goede vriendschapsrelatie (Furman, 1985; Webster & Carter, 2007). 

Daarnaast kunnen vrienden tot rust komen bij elkaar, frustraties uiten en elkaar emotionele steun 

bieden (Heiman, 2000). 

Hoewel vriendschap voor de meeste mensen heel vanzelfsprekend lijkt, zijn er bepaalde 

voorwaarden voor het ontwikkelen van een dergelijke relatie. Eerst en vooral moeten er 

voldoende mogelijkheden zijn om bij elkaar te zijn (Janney & Snell, 2006). Uit onderzoek van 

Meyer et al. (1998) blijkt dat kinderen elkaar pas als echte vrienden beschouwen wanneer er ook 

buiten school interactie is. Kinderen maken immers vrienden op basis van gemeenschappelijke 

activiteiten en interesses (Hartup, 1996). Ook McAuley, McKeown en Merriman (2012) en Rogers 

(2012) beamen dat kinderen het grootste deel van hun vrije tijd doorbrengen met vrienden. 

Bovendien leggen kinderen zelf vaak de link tussen vriendschap en activiteiten die ze met hun 

vrienden ondernemen  (De Schauwer et al., 2009). 

Vriendschap is een dynamisch begrip. De manier waarop kinderen vriendschapsrelaties aangaan, 

en wat ze onder vriendschap verstaan, verandert naarmate ze ouder worden. De relaties van 

kinderen ontwikkelen van simpele interactiepatronen naar steeds complexere niveaus die op 

elkaar voortbouwen. Vriendschapsrelaties bij jonge kinderen zijn vooral gebaseerd op nabijheid 

en gedeelde materialen. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze zich bewust worden van de 

noden van anderen (Meyer et al., 1998). Voor kinderen van 7 tot 12 jaar nemen leeftijdsgenoten 

sterk aan belang toe (Gifford-Smith & Brownell, 2003; Goswami, 2012; Rogers, 2012). Waar 

vriendschap voordien hoofdzakelijk gebaseerd was op nabijheid, wordt het nu heel wat 

complexer. Kinderen van lagere schoolleeftijd maken vrienden vanuit hun eigen keuze, gebaseerd 

op  gedeelde interesses en wederkerigheid. Ze kruipen stilaan onder de ouderlijke vleugels 

vandaan en gaan zelfstandig hun sociale omgeving verkennen (Rogers, 2012). Nog wat later, in de 

adolescentie, worden zaken als aanvaarding, betrouwbaarheid, engagement, oprechtheid en 

intimiteit steeds belangrijker (Meyer et al., 1998). 

Niet alle relaties van kinderen met hun leeftijdsgenoten zijn positief. Conflicten kunnen ontstaan 

doordat vrienden dingen willen doen die niet mogen van de ouders, door wrok of jaloezie, door 

het schaden van het vertrouwen of door het beledigen van familieleden (Rogers, 2012). Vrij veel 

kinderen zijn ook slachtoffer van pesterijen door leeftijdsgenoten. Uit een onderzoek van het 

Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) in 2006 

blijkt dat 56,7% van de Vlaamse jeugd slachtoffer is geweest van pestgedrag in de afgelopen drie 

maanden (Deboutte, 2008). McAuley, McKeown en Merriman (2012) vonden in hun onderzoek 

dat kinderen zich ervan bewust zijn dat ze elk moment gepest kunnen worden. Om zich veilig te 
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voelen omringen ze zich met vrienden, eerder dan aan ouders te gaan vertellen over het 

pestgedrag. 

3.2.2. Familierelaties 

De sociale relaties die gekenmerkt worden door de grootste continuïteit in iemands leven, zijn 

meestal familierelaties. Vooral bij jongere kinderen hebben familierelaties een groot effect op 

hun levenskwaliteit, omdat ze meer tijd doorbrengen met familie dan met vrienden (Holder & 

Colemann, 2009). De meest hechte banden hebben kinderen met hun ouders, grootouders, 

broers en zussen. Deze hechte band wordt veroorzaakt doordat er meer vertrouwen is tussen 

hechte familieleden en door het gevoel er terecht te kunnen met zorgen en problemen. Kinderen 

weten dat hun ouders en grootouders bereid zijn alles te doen om hen te helpen en hen te geven 

wat ze willen (McAuley, McKeown, & Merriman, 2012). 

Tussen ouders en kinderen bestaat een betrouwbare, duurzame en afhankelijke band. Ouders 

bieden hun kinderen affectie, bevestiging in hun kunnen, en instrumentele hulp (Furman, 1985). 

Daarnaast spelen ouders ook de rol van adviseur en coach, en beïnvloeden zo de ontwikkeling en 

sociale competentie van kinderen. Door te kiezen in welke buurt kinderen wonen, naar welke 

school ze gaan en aan welke activiteiten ze deelnemen, spelen ouders een grote rol in de 

interactie van kinderen met leeftijdsgenoten (Sheridan et al., 2003). Wanneer ouders de sociale 

relaties van kinderen voldoende bewaken, zou dit een positief effect kunnen hebben op hun 

academische vaardigheden en aanvaarding door leeftijdsgenoten (Parke, 2004). 

De relatie met broers en zussen speelt een grote rol in het leven van kinderen. Ze brengen met 

hen immers meer tijd van hun leven door dan met ouders of vrienden, en delen ervaringen die ze 

met niemand anders delen, want niemand anders weet wat het is om in die familie bij die ouders 

en in die omstandigheden op te groeien (Kramer & Conger, 2009). Furman (1985) omschrijft de 

relatie tussen broers en zussen als paradoxaal. Aan de ene kant bieden ze elkaar heel wat sociale 

hulpbronnen, zoals kameraadschap, steun en begrip omwille van gedeelde ervaringen (Kramer & 

Conger, 2009). Anderzijds is dit de relatie die het meest gekenmerkt wordt door conflict (Furman, 

1985). Ondanks deze conflicten leren broers en zussen veel van elkaar door observationeel leren 

en instructie, van eenvoudige dingen zoals veters strikken tot sociale vaardigheden (Kramer & 

Conger, 2009). In interactie met broers en zussen leren kinderen sociale vaardigheden die ze dan 

kunnen generaliseren naar relaties met andere kinderen. De relatie met broers en zussen biedt 

eveneens een unieke context om vaardigheden die kinderen van anderen hebben geleerd uit te 

testen en te oefenen (Parke, 2004). De kwaliteit van relaties met broers en zussen wordt sterk 

bepaald door de samenstelling en structuur van het gezin (Furman, 1985). 

Naast de ouders zijn het de grootouders die aan kinderen het meest affectie en positieve 

bevestiging bieden. Bovendien zijn grootouders diegenen met wie kinderen het minst in conflict 

gaan. De interacties zijn hartelijk en ondersteunend (Furman, 1985). Daarnaast maken ook 

nichten, neven, tantes en nonkels deel uit van de familie, maar zij staan kinderen minder nabij 

(McAuley, McKeown, & Merriman, 2012).  
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Zoals eerder al vermeld, hebben de kwaliteit van familierelaties en de dagelijkse interacties een 

belangrijke impact op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen (McAuley & Layte, 2012; 

Goswami, 2012). Die kwaliteit kan beïnvloed worden door verschillende sociale en economische 

omgevingsfactoren die met elkaar interageren (McAuley & Layte, 2012). Een familie is immers 

ingebed in vele andere sociale systemen (Parke, 2004). Familierelaties staan niet op zichzelf maar 

worden mee bepaald door de context waarin de familie zich begeeft. Op hun beurt gaan 

familierelaties ook andere sociale relaties beïnvloeden  (Tucker & Updegraff, 2009).  

Net zoals bij vriendschappen het geval was, leggen kinderen de link tussen familierelaties en 

activiteiten die ze met die familieleden ondernemen. McAuley, McKeown en Merriman (2012) 

stelden vast dat wanneer kinderen over hun relatie met familieleden spraken, ze het eerder 

hadden over wat ze met hun familie hadden gedaan dan over meer abstracte elementen van hun 

emotionele relatie. Samen dingen doen en plezier maken is het belangrijkste om relaties te 

onderhouden. Daarnaast biedt familie ook liefde en bescherming (McAuley, McKeown, & 

Merriman, 2012). 

3.2.3. Betekenisvolle anderen 

Naast familie en vrienden kan een kind nog een heleboel sociale relaties aangaan met 

betekenisvolle anderen. Voorbeelden hiervan zijn een leider van de jeugdbeweging, een 

buurman, een kinderoppas,… Rogers (2012) omschrijft de buurt als een sociaal universum voor 

kinderen, een transitionele ruimte voor spel en sociale interacties, waar kinderen heel wat sociale 

relaties kunnen ontwikkelen. Omdat het ons eindeloos ver zou brengen alle mogelijke relaties die 

een kind kan aangaan uit te pluizen, wordt er hier nog een belangrijke uitgelicht, namelijk de 

relatie met de leerkracht.  

Naast familie en vrienden behoren volgens Furman (1985) ook leerkrachten tot de rijke 

netwerken van hechte relaties van kinderen. Een kind brengt immers heel wat tijd door op school. 

Furman beweert dat kinderen zich vooral tot leerkrachten wenden voor instrumentele hulp. 

Daarnaast kunnen leerkrachten ook warmte, betrokkenheid en emotionele steun bieden die de 

motivatie en de sociale competentie van kinderen bevorderen (Farmer, Lines, & Hamm, 2011). De 

kwaliteit van de relatie met de leerkracht heeft dus een impact op het sociaal en emotioneel 

welzijn van kinderen. Hoe dergelijke kwaliteitsvolle relaties kunnen ontwikkelen, hangt af van de 

eigenschappen van het kind, de leerkracht, de klas en de school, evenals de familie van het kind, 

de gemeenschap en bredere sociale invloeden (Murray & Pianta, 2007). 

Bovendien beïnvloeden leerkrachten de relaties van kinderen met hun leeftijdsgenoten. Ze sturen 

hun sociale vaardigheden en leren hen sociale regels. Ze doen dit op een directe manier, door 

instructie en bekrachtiging, maar ook indirect door sociale interacties te faciliteren en een open 

en warm klimaat te creëren (Farmer et al., 2011). 

In dit beknopte overzicht van sociale relaties en hun betekenis voor kinderen, wordt meermaals het 

belang van de context benadrukt. Er wordt gezocht naar veel voorkomende sociale relaties en hun 

kenmerken, maar deze zijn niet universeel. Er wordt gesproken van sociale netwerken omdat sociale 
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relaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, als een net, en zowel van binnenuit als van buitenaf 

beïnvloed worden. Elke relatie is anders en wordt ook anders ervaren door de betrokkenen. Of zoals 

Furman (1985, p. 1022) het stelt: “Each relationship has a unique role, but the roles of different 

relationships complement and reinforce one another.”  

4. Sociale relaties in een context van integratie en inclusie 

De betekenis en het belang van sociale relaties geldt voor alle kinderen, ongeacht leeftijd, geslacht, 

ras of beperking. Toch is er heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan over sociale relaties van 

kinderen met een beperking. In deze paragrafen wordt dieper ingegaan op waarom sociale relaties er 

soms anders uitzien bij kinderen met een beperking, en welke rol integratie en inclusie daarin spelen. 

4.1. Participatie en belonging 

Het hebben van een beperking wordt vaak beschouwd als een factor die het welzijn van kinderen 

negatief beïnvloedt. Er is echter weinig duidelijkheid over wat welzijn juist betekent voor kinderen 

met een beperking. Foley et al. (2012) gingen op zoek naar die betekenis en vonden dat deze 

kinderen het belangrijk vinden om gesteund, opgenomen en gerespecteerd te worden en om zich 

gewaardeerd en bekwaam te voelen. Eveneens zijn  zelfrespect en zelfvertrouwen belangrijke 

aspecten van het welzijn van deze kinderen. 

Disabled children start from what they have in common with their peers and show in lots of different 

ways that they can and want to belong. They want to contribute and be part of the class and school 

context. (De Schauwer et al., 2009, p. 105) 

Zeer grote nadruk werd gelegd op participatie en het gevoel van belonging. Belonging is een gevoel 

van ergens op je plaats te zijn en aanvaarding, aandacht en affectie van anderen te krijgen (Brendtro, 

Brokenleg, & Van Bockern, 1990). Kinderen met een beperking willen niet zomaar deelnemen aan 

activiteiten; ze willen er een gewaardeerde rol in spelen en het gevoel hebben er echt bij te horen 

(Broer et al., 2005; Foley et al., 2012). Belonging hangt samen met aanvaarding door 

leeftijdsgenoten, wat vooral voortvloeit uit het stellen van sociaal gedrag dat positief ingeschat 

wordt. Omgekeerd geldt ook dat kinderen zich pas aanvaard voelen als ze kunnen participeren in 

allerhande activiteiten met leeftijdsgenoten (Wendelborg en Kvello, 2010).  

Bovendien heeft dat gevoel van erbij te horen een positieve invloed op de motivatie en de inzet om 

te leren, en een negatieve invloed op gewelddadig gedrag en middelenmisbruik (Frederickson et al., 

2007). Vaak echter vormen omgevingsfactoren een barrière om tot volledige participatie en 

belonging te komen (Foley et al., 2012). 

Kinderen met een beperking benoemen vrienden als de belangrijkste bron voor belonging, 

aanvaarding en ondersteuning allerhande (Foley et al., 2012). Het zoeken naar belonging is iets dat 

zich niet enkel afspeelt in een schoolcontext, maar het omhelst de hele leefwereld van kinderen met 

een beperking. De school en de vrije tijd worden vaak als twee aparte contexten beschouwd, maar in 

feite hangen beiden sterk samen. De klasgenoten waarmee kinderen veel omgaan op school zijn vaak 

ook diegenen waarmee ze optrekken in hun vrije tijd, en omgekeerd (Meyer et al., 1998; Wendelborg 

& Kvello, 2010).  
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Janney & Snell (2006) benoemen zes factoren die de sociale participatie van kinderen met een 

beperking beïnvloeden: 

1. Mogelijkheid 

“Being physically present around typically developing peers on a regular basis with routine and 

spontaneous occasions to interact” (Janney & Snell, 2006, p. 11). Kinderen met een beperking 

hebben minder vaak de gelegenheid om in interactie te gaan met leeftijdgenoten dan met 

volwassenen (Solish, Perry, & Minnes, 2010). Hierdoor is het voor hen soms moeilijk om adequate 

sociale vaardigheden te ontwikkelen (Meyer et al., 1998). 

2. Schoolklimaat 

“Staff and student attitudes toward human differences and related values about social 

relationships, peer support, competition versus cooperation, and student involvement in 

resolving social concerns” (Janney & Snell, 2006, p. 11). Kinderen met een beperking die niet 

aanvaard worden op school krijgen minder gelegenheden tot sociaal contact en zullen daardoor 

waarschijnlijk minder vriendschappen sluiten met anderen uit hun klas. Bovendien worden 

kinderen met een beperking door de leerkracht vaak anders behandeld dan hun klasgenoten. Of 

deze dit als eerlijk ervaren heeft een grote invloed op de sociale aanvaarding en inclusie van 

kinderen met een beperking (Meyer et al., 1998). 

3. Sociale steun en motivatie 

“Having the needed support and encouragement from adults and peers to interact socially and 

build relationships” (Janney & Snell, 2006, p. 11). Het ervaren van ondersteuning leidt tot betere 

psychologische en functionele uitkomsten bij kinderen met een beperking (Richardson, 2002). 

Men dient echter wel voldoende aandacht te besteden aan de manier waarop deze 

ondersteuning gebeurt. Inadequate ondersteuning kan immers leiden tot onvoldoende 

ontwikkeling van sociale vaardigheden, stigmatisering en het isoleren van kinderen met een 

beperking, waardoor het zijn doel eigenlijk voorbijgaat (Meyer et al., 1998). 

4. Academische prestaties 

“Possessing the needed academic skills and the confidence that comes from having and using 

these skills” (Janney & Snell, 2006, p. 11). Het hebben van een verstandelijke beperking impliceert 

een achterstand op academisch vlak, wat op zijn beurt het vormen van sociale relaties kan 

bemoeilijken. Omgekeerd kan het ook zijn dat problemen op sociaal vlak iemands academische 

vaardigheden kunnen belemmeren. 

5. Sociale competentie en interactievaardigheden 

“Being able to initiate interactions with peers, respond to peers’ initiations, and elaborate on the 

initiations or responses of peers at a typical rate” (Janney & Snell, 2006, p. 11). Problemen in 

sociale interacties kunnen ontstaan wanneer kinderen deze vaardigheden niet kennen of ze niet 
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of niet goed kunnen uitvoeren (Janney & Snell, 2006). Men heeft voldoende 

communicatievaardigheden nodig om deel te nemen aan sociale interacties. Tekorten in sociale 

vaardigheden kunnen leiden tot afwijzing en isolement van leeftijdsgenoten, en later tot 

problemen met werk en aanpassing aan het gemeenschapsleven.  Dergelijke tekorten kunnen 

ontstaan doordat het hebben van een beperking de ontwikkeling van effectieve en geschikte 

sociale vaardigheden in de weg kan staan (Meyer et al., 1998). 

6. Onderhoud en generalisatie van relaties 

“Keeping and extending social relationships as well as remembering and transferring known social 

skills across different people and school and nonschool settings” (Janney & Snell, 2006, p. 11). 

Vriendschap op school en vriendschap buiten de school zijn immers geen van elkaar te scheiden 

concepten. Kinderen beschouwen een leeftijdsgenoot pas echt als een vriend wanneer ze hem of 

haar ook buiten de schooltijd zien (Meyer  et al., 1998). 

Problemen met een van deze factoren kunnen kinderen belemmeren om positieve relaties met 

leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun sociale leven als 

adolescent en volwassene. Bovendien hebben ze hierdoor een hoger risico om later 

aanpassingsproblemen te ontwikkelen (Meyer et al., 1998).  

4.2. Sociale relaties in geïntegreerd en inclusief onderwijs 

Geïntegreerd en inclusief onderwijs bieden kinderen met een beperking de mogelijkheid om sociale 

relaties aan te gaan met leeftijdsgenoten zonder een beperking. Ze krijgen immers meer 

gelegenheden om in interactie te gaan, waardoor hun sociale, functionele en 

communicatievaardigheden verbeteren en ze zelfstandiger kunnen deelnemen aan activiteiten 

(Grenot-Scheyer et al., 2001; Heiman, 2000; Richardson, 2002). Wendelborg en Kvello (2012) zijn 

ervan overtuigd dat kinderen met een beperking naar het reguliere onderwijs zouden moeten gaan, 

samen met hun leeftijdsgenoten zonder beperking. De school is volgens hen de plaats bij uitstek om 

langdurige vriendschappen te ontwikkelen en sociale steun te bieden en te ontvangen. 

Het opnemen van kinderen met een beperking in het gewone onderwijs biedt bovendien heel wat 

sociale voordelen aan klasgenoten zonder beperking: toenemende verdraagzaamheid voor 

individuele verschillen, meer aandacht voor de noden van anderen, meer gelegenheid om 

vriendschap te sluiten met kinderen met een beperking en het beter leren omgaan met beperkingen 

in hun eigen leven (Grenot-Scheyer et al., 2001; Salend & Duhaney, 1999). Bovendien verhogen 

vriendschappen tussen kinderen met en zonder beperkingen het zelfvertrouwen van kinderen 

zonder beperking, evenals hun sociale cognitie en  begrip van eerlijkheid en gelijkheid (Grenot-

Scheyer et al, 2001). Hun vooroordelen en stereotiepen worden op losse schroeven gezet en ze leren 

meer empathisch te zijn (Van Hove et al., 2005a). Bovendien kunnen de ondersteuning en 

aanpassingen voor een kind met een beperking baat hebben voor alle kinderen van de klas (Fisher, 

1999). 

Toegang bieden tot algemeen onderwijs an sich is dus bevorderlijk voor sociale interacties, maar het 

biedt geen garantie op positieve sociale uitkomsten of vriendschappen (Grenot-Scheyer et al., 2001). 
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De manier waarop dergelijk onderwijs georganiseerd wordt en de mate waarin reguliere scholen zich 

aanpassen aan de academische en sociale noden van kinderen met een beperking zijn bepalend voor 

de academische en sociale effecten van inclusie en integratie (Salend & Duhaney, 1999; Wendelborg 

& Kvello, 2012). Beide factoren spelen een grote rol in de manier van interactie met leeftijdsgenoten 

en het gevoel van sociale aanvaarding bij kinderen met een beperking. Zo bijvoorbeeld kan een 

school wel claimen inclusief te werken, maar in de praktijk kinderen met een beperking vaak uit de 

klas halen, waardoor de mogelijkheden tot interactie met klasgenoten beperkt wordt. Dergelijke 

scholen willen wel meedoen met de gangbare ideologie van inclusie, maar willen anderzijds ook 

bestaande praktijken behouden. Het is dus niet altijd het belang van het kind dat voorop staat. 

Daarnaast zijn er vaak onvoldoende of onaangepaste middelen om kinderen met een beperking in 

reguliere klassen op te nemen (Wendelborg & Kvello, 2012).  

Wanneer kinderen ontwikkelen en groeien, veranderen de patronen van hun vriendschappen en 

andere relaties qua kwaliteit en intensiteit. In inclusief onderwijs worden deze relaties ook bepaald 

door de bemiddeling en invloed van volwassenen en het klimaat van de klas (Meyer et al., 1998). 

Voor kinderen is het vaak gemakkelijker dan voor volwassenen niet te focussen op een beperking als 

een barrière of een reden tot uitsluiting, maar ze gaan er creatief mee om en aanvaarden 

klasgenoten zoals ze zijn. Dergelijke attitudes zijn van groot belang in een inclusieve school (Van 

Hove, Mortier, & De Schauwer, 2005a). De gelegenheid voor een kind met een beperking om 

vriendschappen te ontwikkelen met leeftijdsgenoten zonder een beperking is voor ouders vaak de 

belangrijkste reden waarom ze hem of haar naar het regulier onderwijs sturen (Meyer et al., 1998). 

4.3. Sociale relaties onder druk 

Voor kinderen met een beperking is het niet altijd even vanzelfsprekend om positieve sociale relaties 

op te bouwen. Een aantal belangrijke elementen ervan staan voor hen onder druk. Zo is het in onze 

westerse cultuur de gewoonte dat kinderen naar school gaan in hun buurt, leren wat er in hun 

gemeenschap belangrijk is en relaties opbouwen met wie zij willen. Gezinnen botsen vaak op 

onoverkomelijke obstakels voor hun kind met een beperking (Grenot-Scheyer et al., 2001). Niet elke 

school is bijvoorbeeld bereid om kinderen met een beperking op te nemen en de nodige 

aanpassingen te doen zodat hij of zij optimaal kan deelnemen aan al wat de school te bieden heeft. 

Vaak moeten kinderen met een beperking aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie 2.) om te krijgen 

waar ze recht op hebben, namelijk kwaliteitsvol onderwijs in de school van hun keuze, aangepast aan 

hun onderwijsbehoeften. 

4.3.1. Vriendschap tussen kinderen met en zonder beperking 

Wanneer kinderen met een beperking toch naar het reguliere onderwijs gaan, staan ze voor heel 

wat uitdagingen. Naar dezelfde school gaan als leeftijdsgenoten zonder beperking biedt immers 

nog geen zekerheid voor het ontwikkelen van positieve sociale relaties (Grenot-Scheyer et al., 

2001). Hoewel sommige studies aantonen dat kinderen in geïntegreerd of inclusief onderwijs 

meer vriendschappen opbouwen, meer zelfvertrouwen hebben en meer als gelijken worden 

beschouwd dan kinderen in het bijzonder onderwijs, rapporteren andere studies bij deze kinderen 

eerder verwerping door leeftijdsgenoten en een negatief zelfbeeld (Salend & Duhaney, 1999). 

Kinderen met een beperking hebben vaker het gevoel er niet bij te horen, nemen minder deel aan 
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activiteiten en hebben minder vriendschapsrelaties dan leeftijdsgenoten zonder beperking 

(Heiman, 2000; Solish et al., 2010; Wendelborg & Kvello, 2010). Bovendien brengen ze meer tijd 

alleen door, zijn ze vaker slachtoffer van pesterijen of worden ze genegeerd (Frederickson et al., 

2007; Hall & McGregor, 2000). Frederickson et al. (2007) onderscheiden twee mogelijke redenen 

voor deze moeilijkheden: kinderen met een beperking zijn merkbaar verschillend van anderen 

waardoor ze ook anders (en slechter) behandeld worden; of ze zijn minder geïntegreerd en 

beschermd omdat ze minder vrienden hebben. 

Volgens Wendelborg en Kvello (2010) beschrijven deze elementen een vicieuze cirkel. Beperkte 

ervaringen met leeftijdsgenoten hebben een negatieve invloed op het ontwikkelen van sociale 

competentie. Door die beperkte sociale competentie hebben kinderen met een beperking het 

moeilijk om sociale relaties aan te gaan, waardoor de mogelijkheden om sociale competentie te 

ontwikkelen en sociale steun te ontvangen nog verder beperkt worden. 

Het ontwikkelen van vriendschap tussen kinderen met een beperking en hun klasgenoten zonder 

beperking lijkt al bij al niet zo evident. Kinderen moeten voortdurend onderhandelen om allerlei 

barrières te overwinnen. Zaken die in elke vriendschapsrelatie vanzelfsprekend zijn, staan soms 

onder druk wanneer het gaat om een vriendschap met een klasgenoot met een beperking. 

(Meyer et al., 1998). 

In dat onderhandelen over barrières in vriendschapsrelaties nemen kinderen verschillende rollen 

aan. Om de verschillende rollen te duiden die een kind met een beperking kan aannemen in een 

inclusieve klas, ontwikkelden Meyer et al. (1998) zes frames of friendship: 

1. Het kind als bezoeker. 

Deze rol betreft kinderen met een beperking die onzichtbaar zijn in hun klas. Ze worden 

beschouwd als buitenstaanders die daar maar tijdelijk zijn en niet echt bij de groep horen. Ze 

worden dan ook vaak genegeerd door hun klasgenoten en leerkracht.  

2. Het inclusiekind of het andere kind. 

Kinderen in deze rol worden beschouwd als ‘anders dan de rest’ en worden dan ook anders 

behandeld. Omwille van die speciale behandeling lijken kinderen in deze rol soms omringd 

door vele vrienden, maar bij nader onderzoek blijkt dat dit slechts een façade is. 

3. Het kind dat geholpen wordt. 

In dit frame gaan kinderen zonder beperking zich over hun klasgenoten ontfermen en 

gedragen zich eerder als leerkracht dan als vriend, maar dit wordt niet gezien. Toch is die 

helpende rol een van de meest voorkomende redenen waarom ze een klasgenoot met een 

beperking als vriend beschouwen. 

4. Een kind als een ander. 

Hierbij wordt een beperking beschouwd als een kenmerk van een persoon, zoals elke 

persoon verschillende kenmerken heeft. Het is geen probleem en ook geen reden om het 

ene kind van het andere te onderscheiden of andere verwachtingen te stellen.  
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5. Een gewone vriend. 

Kinderen die door hun klasgenoten als een gewone vriend worden beschouwd, bekleden een 

positieve sociale status. Ze behoren net niet tot iemands beperkte cirkel van beste vrienden.  

6. De beste vriend. 

Iemands beste vriend is de persoon die het dichtst bij hem of haar staat, en die hij of zij het 

meeste ziet, zowel op school als daarbuiten. Iedereen erkent wel de nood aan en de waarde 

van een of meerdere beste vrienden in zijn of haar leven.  

In een goed ontwikkeld sociaal leven zijn deze zes posities aanwezig in een evenwichtige 

verhouding, in verschillende relaties met verschillende personen en op verschillende plaatsen en 

tijdstippen (Mortier et al., 2010). Geen van deze frames zijn inherent positief of negatief. Elke 

relatie is immers anders en wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. Zo kunnen ouders een 

relatie tussen twee klasgenoten als vriendschap zien, terwijl die kinderen dat zelf anders ervaren, 

en de leerkracht er misschien nog een ander beeld van heeft. Omgekeerde kan het ook gebeuren 

dat twee leerlingen elkaar als vrienden beschouwen terwijl dit door hun omgeving anders wordt 

gepercipieerd (Meyer et al., 1998).  

4.3.2. Familierelaties 

Het belang van relaties met familieleden werd al eerder benadrukt. In de familie van een kind met 

een beperking kan het er enigszins anders aan toe gaan dan in andere families. Miller, Buys en 

Woodbridge (2012) omschrijven familieleden als de primaire verzorgers en ondersteuners voor 

kinderen met een beperking. 

Deze verzorgende en ondersteunende taken brengen andere eisen en verantwoordelijkheden 

met zich mee, wat voor allerlei psychologische effecten, stress en sociale isolatie kan zorgen. Een 

kind met een beperking in de familie kan heel wat aanpassingen vragen, zowel voor ouders als 

voor broers en zussen (Mulroy, Robertson, Aiberti, Leonard, & Bower, 2008). De toegenomen 

aandacht en tijd die uitgaat naar verzorgende en ondersteunende activiteiten, heeft als mogelijk 

gevolg dat er minder tijd over blijft voor ontspanning en socialisatie in het gezin, wat op zijn beurt 

andere sociale relaties kan beïnvloeden (Chadwick et al., 2013). 

Toch heeft dit niet noodzakelijk een negatief effect op de familie, het kan hen ook sterker maken 

en samenbrengen (Case-Smith, 2004). Heel wat factoren spelen een rol: de persoonlijkheid van 

het kind met een beperking, de aard van de beperking, de stijl en relaties binnen het gezin, het 

welzijn, de mentale gezondheid en de houding van de familieleden (Mulroy et al., 2008). 

Daarnaast is de mate van stress en andere effecten afhankelijk van bredere sociale steun die ter 

beschikking is voor het gezin (Chadwick et al., 2013). Het sociaal netwerk van een gezin biedt 

immers aanmoediging, vriendschap en advies (Miller et al., 2012). 

Voor ouders brengt het krijgen van een kind met een beperking vaak angst, twijfels en stress met 

zich mee (Chadwick et al., 2013; Mulroy et al., 2008). Ze willen voor hun kind zorgen maar weten 

niet altijd hoe (Fiamenghi, Vedovato, Meirelles, & Shimoda, 2010). Zowel professionele hulp als 

steun van familie en vrienden kunnen dan erg belangrijk zijn (Fiamenghi et al., 2010). Toch 
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focussen ouders vooral op de positieve aspecten van de relatie met hun kind (Miller et al., 2012). 

Ze aanvaarden hun kind zoals het is, bieden het onvoorwaardelijke liefde en meer toewijding dan 

enig andere verzorger of ondersteuner. Anders dan buitenstaanders geven zij ruimte aan het 

unieke individu dat hun kind is (Hubert, 2010).  

Een broer of zus hebben met een beperking brengt vaak heel wat uitdagingen met zich mee. 

Volgens Mulroy et al. (2008) kunnen broers en zussen van een kind met een beperking ervaren 

dat er bepaalde beperkingen worden opgelegd aan het gezinsleven en dat er minder tijd is voor 

het gezin. Anderzijds worden ze vaak gekenmerkt door een toenemend 

verantwoordelijkheidsgevoel, grotere maturiteit en verdraagzaamheid. Ondanks deze bijzondere 

kenmerken omschrijven kinderen de relatie met hun broer of zus met een beperking op heel 

‘gewone’ manieren. Ze benadrukken vooral onderlinge gelijkenissen en spreken over de nodige 

irritatie en rivaliteit die kenmerkend is voor elke broer-zus relatie (Stalker & Connors, 2004). 

Ondersteuning en verzorging zijn dynamische processen en gezinsleden moeten voortdurend 

zoeken naar een evenwicht tussen positieve en negatieve aspecten. De emotionele stress die dat 

met zich meebrengt, kunnen ze gebruiken om op te komen voor een betere ondersteuning voor 

het kind met een beperking (Chadwick et al., 2013). 

4.3.3. Relatie met de leerkracht 

Wanneer een leerkracht een kind met een beperking in zijn klas opneemt, heeft dit een aantal 

implicaties. De ondersteuning die dit kind nodig heeft, dient ingepast te worden in de structuur en 

dagelijkse werking van de klas. Bovendien is het de taak van de leerkracht om het kind met een 

beperking welkom te laten voelen in de klas en om de sociale interacties met klasgenoten in de 

gaten te houden en in te grijpen waar nodig (Frederickson et al., 2007). Door zijn of haar 

creativiteit aan te spreken, kan de leerkracht van individuele verschillen een aanzet maken voor 

discussie en probleemoplossend denken, in plaats van de basis voor uitsluiting (Grenot-Scheyer et 

al., 2001). Op die manier kunnen leerkrachten de attitudes van hun leerlingen en de 

mogelijkheden voor participatie in de klas sterk beïnvloeden. 

Lightfoot, Wright en Sloper (1999) vonden dat heel wat kinderen met een beperking een 

bijzondere band opbouwen met hun leerkracht. Ze kunnen er vooral terecht voor emotionele 

steun. Uit het onderzoek van Murray en Pianta (2007) kwam dat leerlingen met een beperking 

vaak minder tevreden zijn over hun relatie met de leerkracht dan leerlingen zonder beperking. Ze 

ervaren dat de leerkracht meer negatief naar hen kijkt, hen meer kritiek geeft of zelfs negeert. Dit 

heeft een sterke invloed op hun zelfconcept, veroorzaakt vervreemding en vermindert motivatie 

op school. 

Om een goede relatie op te bouwen tussen een leerkracht en een leerling met een beperking is 

het nodig dat er voldoende tijd en mogelijkheid is om in interactie te gaan. Door dergelijke 

interacties kan een leerkracht leren de noden van de leerling te begrijpen, er rekening mee te 

houden in de klas en ruimte te maken voor de nodige ondersteuning. Leerlingen hechten daar 

immers veel waarde aan. (Lightfoot et al., 1999; Murray & Pianta, 2007). 
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Hoewel sociale relaties onder druk kunnen staan bij kinderen met een beperking, en ze vaak verhalen 

vertellen over eenzaamheid en pesterijen, kunnen we concluderen dat dit maar een kant van de 

medaille is. Vaak ontwikkelen kinderen met een beperking heel mooie, wederkerige relaties die door 

alle partijen als positief worden ervaren. Er is echter wel speciale aandacht en zorg nodig om de 

blikken verder te richten dan de handicap alleen en een kind met een beperking alle kansen te 

bieden waar hij of zij recht op heeft. 

5. Ondersteuning 

In het leven van kinderen met een beperking die school lopen in het reguliere onderwijs is 

ondersteuning een belangrijke factor (Mortier et al., 2011). Toch is ondersteuning geen universeel 

begrip, maar iets dat er anders uitziet afhankelijk van de unieke situatie van elk kind (De Schauwer et 

al., 2009). In deze sectie wordt gekeken naar verschillende soorten ondersteuning die kinderen 

aangeboden kunnen krijgen, en welke effecten deze ondersteuningen kunnen hebben. 

5.1. Wat is ondersteuning? 

Ondersteuning wordt heel breed opgevat als al wat kinderen als ondersteunend kunnen ervaren 

(Winderickx, 2012). Het doel van ondersteuning is om de kwaliteit van leven van kinderen met een 

beperking te verbeteren en hen meer mogelijkheden te geven voor “being, belonging and becoming” 

(Mortier et al., 2011, p. 218). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en informele 

ondersteuning. Formele ondersteuning omvat alle assistenten, therapeuten, begeleiders, 

leerkrachten,… Met andere woorden: alle structureel ingebedde ondersteuning die aan een kind 

wordt aangeboden. Daarnaast krijgen kinderen vaak spontaan hulp en steun van familie en vrienden, 

wat onder de noemer ‘informele ondersteuning’ valt. 

5.1.1. Formele ondersteuning 

a) Ondersteuning door (professionele) ondersteuners 

Hemmingsson, Borell en Gustavsson (2003) omschrijven assistenten als de belangrijkste vorm van 

ondersteuning om kinderen met een beperking te laten participeren in het regulier onderwijs. 

Ondersteuning kan individueel of klassikaal gebeuren, in de klas of apart, op beperkte tijdstippen 

of voltijds, afhankelijk van verschillende factoren. Bovendien kan in Vlaanderen de functie van 

assistent ingevuld worden door heel wat mensen: een leerkracht uit het bijzonder onderwijs, een 

persoonlijke assistent die betaald wordt met het assistentiebudget dat aan het kind werd 

toegekend, een vrijwilliger, een student,… (De Schauwer et al., 2009). De term ‘assistent’ wordt in 

volgende paragrafen gebruikt als overkoepelende term voor al deze mogelijke ondersteuners.  

De taak van een assistent is om participatie van kinderen te faciliteren. Dit is geen eenvoudige en 

eenduidige opdracht, maar een die wordt bepaald door de complexe interafhankelijke relatie 

tussen de verwachtingen en wensen van de leerling, het perspectief van de leerkracht, de manier 

van werken en de bagage van de assistenten, de kenmerken van de klas en de school, en de 

ervaringen van klasgenoten met de ondersteuning. Vaak hebben de verschillende actoren 
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verschillende prioriteiten, waardoor het niet evident is om ze op elkaar af te stemmen 

(Hemmingsson et al., 2003). 

Een goede en hechte relatie opbouwen met een assistent is geen eenvoudige opdracht en neemt 

bovendien heel wat tijd in beslag. Kinderen moeten immers heel wat emotionele en intieme 

zaken met hun assistent delen en daarvoor is vertrouwen nodig (Skär & Tamm, 2001). De relatie 

van een kind met zijn of haar assistent wordt vaak omschreven als complex, ambigu en 

onevenwichtig (Hemmingsson et al., 2003). Kinderen hebben het gevoel dat zij zich moeten 

blootgeven aan een assistent, maar dat dit niet wederkerig is (Mortier et al., 2011). Bovendien is 

er sprake van een machtsonevenwicht  (Skär & Tamm, 2001). 

De relatie tussen een kind en een assistent kan zich dus op heel verschillende manieren 

ontwikkelen. Hoewel niet altijd als negatief ervaren door kinderen zelf, kunnen deze relaties wel 

ongewenste effecten hebben voor hen. Wanneer een kind er niet in slaagt een goede relatie op te 

bouwen met de assistent, ervaart hij of zij deze als vervangbaar. Het lukt dan niet om een 

vertrouwensband te kweken en het kind ervaart verlies van privacy en integriteit (Skär & Tamm, 

2001).   

Voor sommige kinderen is een assistent als een moeder of vader. De assistent zorgt wel voor hen, 

maar is vaak overbeschermend en maakt beslissingen zonder te luisteren naar de mening van het 

kind (Skär & Tamm, 2001). Op die manier wordt de vrijheid van kinderen beperkt, alsook de 

mogelijkheid om relaties met leeftijdsgenoten te ontwikkelen. Bovendien wordt afhankelijkheid 

bestendigd en worden stereotiepe denkbeelden over kinderen met een beperking bevestigd 

(Broer et al., 2005). 

Kinderen kunnen een assistent als vriend beschouwen, omdat hij of zij vriendelijk is en veel tijd 

met hen doorbrengt wanneer anderen dat niet doen. De relatie is immers vaak heel hecht en 

bevat heel wat emotionele elementen. Toch komen kinderen dikwijls voor teleurstellingen te 

staan omdat de relatie met een assistent niet wederkerig en duurzaam is, zoals een echte 

vriendschapsrelatie (Broer et al., 2005; Skär & Tamm, 2001). 

Daarnaast kan een assistent optreden als de privé-leerkracht van een kind. Dit kan stigma in de 

hand werken, omdat het kind met een beperking een andere behandeling krijgt dan zijn of haar 

klasgenoten. Bovendien bestaat er het risico dat de assistent het kind te veel uit handen neemt en 

geen ruimte laat voor zelfstandig leren (Broer et al., 2005). 

Ten slotte kan een assistent de rol opnemen van beschermer tegen pesten. Op sommige 

momenten kan dit zeer belangrijk zijn, maar een assistent is niet altijd aanwezig, dus moet een 

kind ook zelf leren om te gaan met pesters. Bovendien leidt het optreden van de assistent de 

aandacht af van het feitelijke probleem dat er gepest wordt op school (Broer et al., 2005). 

Continuïteit, veiligheid, wederkerigheid en machtsevenwicht zijn kenmerken van een goede 

relatie met een assistent.  Daarnaast  moet de geboden ondersteuning aangepast worden aan de 

noden van elk uniek kind, niet gefocust op de beperking maar op wie het kind is (Broer et al., 
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2005). “Through mutuality in a relationship, with interchange of knowledge and experiences, and 

a mutual respect, a child can develop as an individual” (Skär & Tamm, 2001, p. 928). 

Het belangrijkste kenmerk van een goede relatie tussen een assistent en een kind met een 

beperking is dat de assistent de autonomie van het kind niet mag belemmeren. Kinderen moeten 

de kans krijgen om zelf te bepalen wanneer en hoe ze ondersteuning nodig hebben, zodat ze 

controle hebben over hun eigen leven (Hemmingsson et al., 2003). Men moet vermijden dat 

assistenten te veel ondersteuning bieden en op die manier kinderen afhankelijk maken van die 

ondersteuning in plaats van hen te stimuleren om dingen zelf doen  (Giangreco, Edelman, Luiselli, 

& McFarland, 1997). Om dit mogelijk te maken moet er een voortdurende dialoog bestaan tussen 

het kind en de mensen die hem of haar ondersteunen, zodat kinderen actoren worden in hun 

eigen ondersteuning (Mortier et al., 2011). 

b) Ondersteuning door leerkrachten en school 

Naast allerlei assistenten maken ook leerkrachten en schooldirectie deel uit van de formele 

ondersteuning van kinderen met een beperking. De Schauwer et al. (2009) omschrijven een aantal 

rollen die het schoolpersoneel, en dan voornamelijk de leerkracht van het kind, kunnen opnemen. 

Ten eerste is er de persoonlijke houding van het personeel ten aanzien van kinderen met een 

beperking die een grote rol speelt in de schoolervaringen van deze leerlingen. Kinderen 

appreciëren het wanneer leerkrachten rekening houden met hun noden en proberen hen te 

begrijpen (Lightfoot et al., 1999). Daarnaast heeft het schoolpersoneel een grote impact op hoe er 

in de school wordt gekeken naar leerlingen met een beperking. Leerkrachten die openstaan voor 

kinderen met een beperking communiceren aan de rest van de school dat deze kinderen 

competente sociale actoren zijn die deel uitmaken van de school en waarvoor de nodige 

structurele, culturele en individuele maatregelen moeten genomen worden. Een ondersteunende 

leerkracht gelooft hier niet alleen in, maar handelt er ook naar. Tenslotte kan schoolpersoneel 

kinderen met een beperking helpen zoeken naar zichzelf en hun eigenwaarde, wat hun 

mogelijkheden en beperking zijn en hoe ze daarmee kunnen omgaan. Ze doen dit zonder een 

oordeel te vellen over deze kinderen (De Schauwer et al., 1999). 

Iemand die kinderen met een beperking ondersteunt of ondersteuning organiseert, en daarbij in 

aanmerking neemt wat goede ondersteuning betekent voor elk uniek kind, wordt een ‘reflexive 

practitioner’ genoemd. Dit kan zowel voor assistenten als voor leerkrachten gelden. Een ‘reflexive 

practitioner’ houdt rekening met de individuele noden van elk kind en de mogelijke negatieve 

impact die ondersteuning kan hebben (Mortier et al., 2011). 

5.1.2. Informele ondersteuning 

a) Ondersteuning door leeftijdsgenoten 

Naast de formele vormen van ondersteuning ontvangen kinderen heel wat hulp van klasgenoten. 

Dit kan op een spontane manier, wanneer de leerling met een beperking er om vraagt of via een 

gestructureerd systeem in de klas. Ondersteuning maakt bijna altijd deel uit van een 
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vriendschapsrelatie tussen een kind met een beperking en een kind zonder beperking en is op zich 

geen reden voor bezorgdheid. Wanneer de relatie echter gedomineerd wordt door het bieden 

van en/of de vraag naar ondersteuning, is er meer sprake van een zorgende dan een 

vriendschapsrelatie (De Schauwer et al., 2009; Hall & McGregor, 2000, Salend & Duhaney, 1999). 

Heiman (2000) stelde vast dat heel wat kinderen met een beperking een goede vriend in de 

eerste plaats definiëren als iemand die hen helpt, en dan pas als iemand waarmee ze plezier 

maken. Om dit te voorkomen, dienen kinderen met een beperking een goede balans te vinden 

tussen het krijgen en het bieden van hulp. Op die manier blijven vriendschapsrelaties evenwichtig 

en worden kinderen met een beperking niet in een afhankelijke positie geplaatst. Wederkerigheid 

is immers een essentieel kenmerk van vriendschap (De Schauwer et al., 2009; Foley et al., 2012; 

Richardson, 2002). 

b) Ondersteuning door familie 

Behalve van vrienden kan informele ondersteuning van familieleden komen. Steun bieden is 

sowieso al een belangrijk aspect van familierelaties (zie 4.3.2.). Bovendien spelen familieleden, en 

dan vooral de ouders, een belangrijke rol in het ondersteunen en organiseren van andere 

ondersteuning voor kinderen met een beperking. Ze houden contact met de school, het 

ziekenhuis, sociale diensten, therapeuten,… (Munn-Joseph & Gavin-Evans, 2008). Ze treden op als 

bemiddelaars en geven informatie over de noden van hun kind. Bovendien zijn ze 

probleemoplossers eerste klasse; ouders weten immers zeer goed wie hun kind is en wat het 

nodig heeft (De Schauwer et al., 2009; Lightfoot et al., 1999). 

Het is belangrijk dat ouders betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen. Ze kunnen 

anderen stimuleren om niet alleen te kijken naar de beperking van hun kind, maar ook naar zijn of 

haar academische prestaties en vaardigheden (Munn-Joseph & Gavin-Evans, 2008). Dit kan 

bovendien een positieve invloed hebben op de relaties van hun kind met klasgenoten (Hall & 

McGregor, 2000). 

5.2. Effecten van ondersteuning 

Door de nood aan ondersteuning om te kunnen participeren, brengen kinderen met een beperking 

veel meer van hun tijd door met volwassenen dan hun leeftijdsgenoten zonder beperking 

(Richardson, 2002). Door die frequente aanwezigheid van volwassenen kan de mogelijkheid tot 

sociale interacties onder kinderen sterk verminderen en kan het soort interacties veranderen (Hall & 

McGregor, 2000). Kinderen met een beperking zijn immers erg afhankelijk van hun ondersteuners 

(Foley et al., 2012; Skär & Tamm, 2001), waardoor ze veel spontane interacties met leeftijdsgenoten 

missen (Wendelborg & Kvello, 2010). Ze gaan zich uitgesloten voelen van de groep, en krijgen 

bovendien de indruk dat ze voortdurend bewaakt en gecontroleerd worden (De Schauwer et al., 

2009). 

Bronfenbrenner considers it important to children and adolescents to develop multiplex roles in their 

contacts with others. If their role repertoire is limited, a deficiency in their development appears. It is 

especially important that children and adolescents have relationships to their peers since their 
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development, at least from school start and onwards, takes place largely in the circle of peers in particular. 

(Skär & Tamm, 2001, p. 919) 

De interacties met volwassenen zijn vaak sterk gericht op het kind met een beperking. Het kind raakt 

eraan gewend om veel aandacht te krijgen en gaat ook tijdens andere activiteiten die aandacht 

opzoeken. Dit kan een negatief effect hebben op het aangaan van betekenisvolle relaties tijdens spel 

en schoolwerk (Richardson, 2002). Bovendien gaat het vaak om meer dan één volwassene die een 

kind ondersteunt: Kinderen krijgen ondersteuning op school en thuis, moeten na de schooluren nog 

naar kinesitherapie, logopedie, revalidatie,… De combinatie van al deze ondersteuningsvormen en 

het dagelijks naar school gaan kan erg veeleisend zijn voor kinderen (De Schauwer et al., 2009). 

Daarnaast kan ondersteuning nog andere, al dan niet onbedoelde, effecten met zich meebrengen. Zo 

hebben kinderen met een beperking vaak een ambigue kijk op wat ondersteuning van een assistent 

voor hen betekent. Enerzijds maakt een assistent de school en de activiteiten in de klas 

toegankelijker, faciliteert hij of zij het leren van kinderen met een beperking en kunnen ook andere 

leerlingen beroep doen op zijn of haar ondersteuning (Fisher, 1999; Hemmingsson et al., 2003; 

Mortier et al., 2011). Anderzijds kan de aanwezigheid van een assistent sociale participatie 

verhinderen, kinderen met een beperking stigmatiseren omwille van de speciale aandacht die ze 

krijgen en hun autonomie beperken (Mortier et al., 2011; Skär & Tamm, 2001). Wanneer kinderen 

door een assistent uit de klas worden gehaald, zijn ze bezorgd over de activiteiten die ze missen of 

schamen ze zich (Salend & Duhaney, 1999). 

Een mogelijke oorzaak van de negatieve effecten van het hebben van een assistent is dat assistentie 

op school vooral gericht is op het bevorderen van participatie bij het leren, het verbeteren van 

schoolprestaties, en het opheffen van barrières als gevolg van de beperking van het kind, in plaats 

van barrières van sociale onderdrukking (Hemmingsson et al, 2003; Mortier et al., 2011). Scholen 

hechten immers veel belang aan het curriculum en educatieve vooruitgang. Vanuit die gedachte 

wordt ondersteuning dan georganiseerd om kinderen met een beperking mee te laten kunnen met 

de hoge eisen van het onderwijs. Ondersteuningsnoden van kinderen worden objectief en normatief 

bepaald, gebaseerd op de aard van de beperking (Mortier et al., 2011). 

De prioriteit van leerlingen zelf daarentegen ligt vooral bij sociale participatie (Messiou, 2002). Voor 

leerlingen met een beperking is interactie met medeleerlingen zo mogelijk nog belangrijker dan voor 

andere kinderen, omdat hun contact met leeftijdsgenoten buiten de school vaak beperkt is 

(Hemmingsson et al., 2003). De noden van een kind met een beperking liggen dus niet in de aard van 

de beperking, maar wel in een discrepantie tussen de competenties van het kind en de eisen van de 

omgeving (Mortier et al., 2011). 

Dit verschil in visie op ondersteuning en ondersteuningsnoden tussen kinderen met een beperking en 

hun ondersteuners vloeit mogelijks voort uit een verschillende kijk op deze kinderen. Zelf 

omschrijven kinderen met een beperking zich niet in termen van handicap of beperking, maar als een 

kind zoals alle andere. Ondersteuners daarentegen baseren hun beeld van kinderen met een 

beperking op verschil en anders zijn (Mortier et al., 2011). 
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De voor- en nadelen van assistentie kunnen tegelijkertijd voorkomen, waardoor een assistent tegelijk 

een stimulans en een hindernis kan zijn. Bovendien beïnvloeden de voor- en nadelen elkaar. 

Assistenten die geen aandacht hebben voor het verlangen naar sociale participatie van leerlingen, 

verhinderen hiermee niet alleen sociale interacties maar ook gelegenheden om te leren. Bovendien, 

wanneer participatie enkel bekeken wordt in termen van prestatie, is er geen aandacht voor de 

ervaringen van kinderen met participatie en zullen kinderen met de meest ernstige beperkingen 

steeds het laagst scoren (Hemmingsson et al., 2003). 

Ondersteuning door vrienden en leeftijdsgenoten kan verschillende effecten hebben. Het begrip 

wederkerigheid is daarbij erg belangrijk (Foley et al., 2012). Wederkerigheid is immers een 

belangrijke factor om een relatie als vriendschap te bestempelen (De Schauwer et al., 2009). In de 

klas is er vaak weinig aandacht voor wederkerigheid tussen kinderen met een beperking en hun 

klasgenoten. Kinderen met een beperking merken dat relaties met klasgenoten vaak positiever zijn 

en blijven als ze zich laten helpen, waardoor ze soms vaker hulp vragen dan nodig. Dit versterkt de 

perceptie dat ze het niet kunnen (Richardson, 2002). Kinderen houden dan te sterk vast aan de rol 

van ‘het kind dat geholpen wordt’ (zie de zes frames of friendship, Meyer et al., 1998), waardoor 

wederkerigheid en vriendschap maar moeilijk tot stand kunnen komen. Richardson (2002) pleit 

ervoor dat volwassenen deze ongepaste relatie moeten helpen inperken en kinderen met een 

beperking aanmoedigen om zelfstandiger te zijn. 

Kinderen met een beperking naar een reguliere school laten gaan en ondersteuning voorzien blijkt 

niet voldoende te zijn om hen volwaardig te laten participeren (Broer et al., 2005). Ondersteuning, 

hoe goed bedoeld ook, kan immers heel wat negatieve effecten met zich meebrengen (Mortier et al., 

2011). Dit wil niet zeggen dat kinderen geen nood hebben aan ondersteuning (Hemmingsson et al., 

2003). Het biedt hen immers ook heel wat voordelen. 

Hall en McGregor (2000) pleiten ervoor dat leerkrachten en assistenten meer aandacht moeten 

hebben voor interacties tussen leerlingen met en zonder beperkingen en participatie moeten 

aanmoedigen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van coöperatieve leergroepen. Zo kunnen ze 

aandacht voor sociale interacties en individuele verschillen opnemen in het curriculum. Dit 

beïnvloedt de attitudes van leerlingen ten aanzien van hun klasgenoten met een beperking. (Salend 

& Duhaney, 1999). Het faciliteren van relaties met leeftijdsgenoten behoort immers tot de 

sleutelelementen voor succesvol inclusief onderwijs (Janney & Snell, 2006). 

6. Luisteren naar het perspectief van kinderen met een beperking 

Heel wat auteurs klagen nog steeds dat er in onderzoek over kinderen alleen gekeken wordt naar het 

perspectief van volwassenen uit de naaste omgeving van het kind (De Schauwer et al., 2009; 

Lightfoot et al., 1999). Vaak zijn het de ouders die gevraagd worden om het perspectief van hun 

kinderen te verwoorden omdat zij hen goed kennen. Daarbij wordt de subjectieve beleving en de 

ervaring van het kind buiten beschouwing gelaten (Rogers, 2012). Sommigen vragen zich af of het 

wel gepast en wenselijk is om kinderen te betrekken bij onderzoek; ze worden beschouwd als 

incompetent en kwetsbaar, en hebben behoefte aan bescherming en controle (Keddie, 2000).  
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Sinds het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (1989) worden echter meer en meer kinderen 

actief betrokken in onderzoek (McAuley, McKeown, & Merriman, 2012). Het idee groeit dat het 

perspectief van kinderen serieus genomen moet worden. Door hen te betrekken bij onderzoek 

kunnen we hen helpen om hun perspectieven te laten horen. Kinderen worden gezien als 

competente sociale actoren die het recht hebben om gehoord te worden en die waardevolle 

meningen en perspectieven hebben over hun alledaagse wereld  (Casas, Gonzalez, Navarro, & Aligué, 

2013; Keddie, 2000). Die perspectieven kunnen een grote bijdrage leveren tot het verbeteren van 

praktijken die kinderen aanbelangen (Messiou, 2002). 

Het al dan niet betrekken van kinderen bij onderzoek hangt sterk samen met de manier waarop we 

kijken naar kinderen, in de onderzoekswereld en in de samenleving (Morrow & Richards, 1996). Vaak 

zien we kinderen en volwassenen als aparte maar homogene groepen, vooral wanneer het gaat om 

kinderen met een beperking. Kinderen vormen echter een heterogene groep die verschilt naar 

gelang de cultuur en de context waarin ze leven. Ze worden beïnvloed door deze context en geven er 

zelf ook mee vorm aan (Davis, 1998). Morrow en Richards (1996) stellen dat we kinderen kunnen 

onderscheiden van volwassenen op basis van hun competenties, die niet minderwaardig zijn maar 

wel anders dan die van volwassenen. 

Het luisteren naar het perspectief van kinderen met een beperking kadert binnen het opzet van 

Disability Studies (zie 1.1.). Het hebben van een beperking is immers geen reden om niet te kunnen 

participeren in onderzoek. Integendeel, het is aan onderzoekers om te zoeken naar passende 

communicatiemiddelen om tegemoet te komen aan de noden van participanten met een beperking 

(Kelly, McColgan, & Scally, 2000; Morris, 2003). 

6.1. Ethische richtlijnen voor onderzoek met kinderen 

Om op een authentieke, eerlijke en accurate manier op zoek te gaan naar de perspectieven van 

kinderen, dienen onderzoekers rekening te houden met een aantal ethische aspecten in onderzoek 

met kinderen  (Lewis, 2002). De ethische overwegingen die een onderzoeker maakt, worden bepaald 

door zijn of haar inzicht in de gevoelens van kinderen, de bereidheid om een engagement aan te 

gaan met de personen die hij of zij bestudeert en de persoonlijke achtergrond van de onderzoeker. 

Wanneer een onderzoeker zich bewust is van zijn eigen vooronderstellingen en deze bovendien 

creatief kan inzetten in een wederzijdse uitwisseling met de participanten, noemen we dat 

reflexiviteit (Davis, 1998). 

• Vertrouwelijkheid 

Het lijkt logisch om als onderzoeker vertrouwelijkheid te beloven over wat er gezegd wordt in 

interviews, maar in de praktijk is dit niet altijd evident (Lewis, 2002). Wat doe je bijvoorbeeld als een 

kind je iets vertelt waarvan je het gevoel hebt dat je het moet doorvertellen in het belang van het 

kind? Wanneer je toch iets doorvertelt, kunnen kinderen zich verraden voelen (Lewis, 2001). 

Onderzoekers dienen voorzichtig om te springen met vertrouwelijkheid. Davis (1998) stelt voor om 

met het kind te bespreken wat er met gevoelige informatie moet of mag gebeuren. Als onderzoeker 
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maak je dus duidelijke afspraken zodat informatie van het kind alleen mag doorverteld worden aan 

anderen als het kind daar toestemming voor geeft. 

• Anonimiteit 

Anonimiteit garanderen is geen evidentie. Soms is er meer nodig dan alleen het weglaten van namen 

en persoonsgegevens. Er kunnen triviale zaken zijn waaraan een kind geïdentificeerd kan worden en 

die dus ook uit het onderzoek dienen gehaald te worden (Lewis, 2002). 

• Consent/Assent 

Bij onderzoek met kinderen is het belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen consent 

en assent.  Bij consent gaat het om de ouders die toestemming geven om aan hun kind te vragen of 

het wil meewerken aan het onderzoek, of die toestemming geven dat het kind mag deelnemen aan 

het onderzoek. Assent daarentegen wil zeggen dat het kind zelf toestemt om deel te nemen (Lewis, 

2001, 2002). Beide vormen van toestemming zijn nodig. Het doel van dergelijk onderzoek is immers 

het zoeken naar het perspectief van kinderen, dus moeten ze zelf de kans krijgen om te beslissen of 

ze willen meedoen. 

Bovendien dient het te gaan om een geïnformeerde toestemming. Dit houdt in dat kinderen  

begrijpen wat het onderzoek inhoudt, dat ze weten dat ze het recht hebben om zich op elk moment 

terug te trekken uit het onderzoek, dat ze weten wat van hen verwacht wordt en wat de bedoelde 

uitkomsten van het onderzoek zijn (Davis, 1998; Lewis, 2002). 

Het bekomen van deze toestemming is geen eenmalige gebeurtenis. Een onderzoeker dient 

voortdurend de dialoog met het kind en zijn of haar netwerk open te houden om te blijven checken 

of ze de deelname zien zitten (Davis, 1998). 

• Toegang tot participanten 

Vooraleer je als onderzoeker participanten kunt bereiken, kom je meestal eerst in contact met 

gatekeepers. Dit zijn personen die de toegang om een kind te interviewen kunnen toestaan of 

weerhouden. In de eerste plaats zijn dit de ouders, maar ook andere personen kunnen indirect als 

gatekeeper optreden, bijvoorbeeld de directeur van de school van het kind (Lewis, 2002). 

Gatekeepers zijn bepalend voor wat er onderzocht wordt en wiens mening wordt gehoord (Lewis & 

Porter, 2004). 

• Erkenning en feedback 

Tijdens en na de deelname aan het onderzoek is het belangrijk om kinderen erkenning te geven en 

hen te bedanken voor hun bijdrage. Dit kan je doen door bijvoorbeeld een beloning of cadeautje te 

geven (Lewis, 2002). Het geven van feedback over de uitkomsten van het onderzoek kan waardevol 

zijn voor jonge participanten. Zo weten ze wat hun deelname heeft opgebracht. Volgens Lewis en 

Porter (2004) gebeurt het geven van feedback best door iemand die het kind kent en op een manier 

die voor hem of haar toegankelijk is. 
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• Ownership 

Meestal worden onderzoekers beschouwd als eigenaars van de data (Lewis & Porter, 2004). Toch lijkt 

het belangrijk om ook de jonge participanten een bepaalde vorm van eigendomsrecht over de data 

te geven, als blijk van erkenning. Het gebruiken van portret lijkt hiervoor aangewezen, omdat  je alle 

informatie verzamelt in een portret dat je aan de participanten kan geven. 

• Authenticiteit 

Een onderzoeker dient rekening te houden met de authenticiteit van de data. Dit houdt in dat hij of 

zij moet controleren of de context waarin de perspectieven van een kind worden verzameld oprecht 

zijn voor het kind. Verschillende contextfactoren kunnen immers de antwoorden van een kind 

verdraaien, zoals de aanwezigheid van andere personen tijdens het interview, achtergrondgeluiden, 

geduld van het kind,… (Lewis, 2002). 

• Bescherming 

Deelnemen aan een onderzoek kan bij kinderen heel wat stress veroorzaken, bijvoorbeeld door 

faalangst of schenden van hun privacy. Als onderzoeker dien je erop toe te zien dat het kind geen 

schade wordt berokkend, zowel tijdens als na het onderzoek. Daarom is het belangrijk om een kind 

de tijd te geven om te wennen aan jou als onderzoeker en aan de hele onderzoekssituatie (Davis & 

Watson, 2000; Morrow & Richards, 1996). De aanwezigheid van een persoon die vertrouwd is voor 

het kind, kan hem of haar emotionele steun en bescherming bieden (Lewis & Porter, 2004). 

Bovendien moet je je ook bewust zijn van de machtspositie die je hebt als onderzoeker. Door 

kinderen inspraak te geven in het verloop van het onderzoek geef je hen de kans om te 

onderhandelen over de machtsrelatie (Davis, 1998). 

6.2. Gesprekken voeren met kinderen 

De relatie tussen onderzoeker en participant is meestal een ongelijke relatie. Die ongelijkheid wordt 

veroorzaakt door een discrepantie tussen de verwachtingen bij het kind en de intenties van de 

volwassene. Het kind kent de basisregels van de situatie niet en valt terug op interactieregels die hij 

of zij wel kent (Elbers, 2004). De sociale werelden en ideeën van kinderen en volwassenen kunnen 

immers erg verschillen. Dit maakt het voor volwassenen moeilijk om betekenisvolle vragen te stellen 

die relevante antwoorden uitlokken (Morgan, Gibbs, Maxwell, & Britten, 2002). 

Om deze verschillen te overkomen, passen volwassenen hun communicatie best aan aan de 

gespreksvaardigheden van kinderen. Ze gebruiken eenvoudigere taal en modeleren sociaal gedrag 

door te spreken in de plaats van het kind wanneer hij of zij dat niet doet (Elbers, 2004). Wanneer je 

als onderzoeker een kind wil interviewen, kunnen de volgende technieken helpen om rekening te 

houden met het kind: stellingen in plaats van vragen gebruiken, niet meerdere vragen tegelijk 

stellen, ruimte laten voor stiltes, open vragen stellen, suggestieve vragen vermijden, toelaten om te 

antwoorden met ‘ik weet het niet’, samenvatten wat er gezegd is geweest, aandacht voor de locatie 

en de duur van het gesprek ( Morgan et al., 2002; Lewis, 2001). Daarnaast kan je concrete activiteiten 
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gebruiken als alternatief voor een interview, bijvoorbeeld tekenen, foto’s maken of rollenspelen 

doen (Davis, 1998; Lewis, 2002). 

Onderzoekers dienen hun onderzoeksopzet aan te passen aan de cognitieve en communicatieve 

vaardigheden van de participanten. Het gebruik van taal en dialoog is de meest gangbare, maar niet 

altijd de meest gepaste onderzoeksmethode. De kinderen zelf en personen met wie ze dagelijks 

contact hebben, weten het best wat ze nodig hebben om te kunnen communiceren. Ook triangulatie 

of het gebruiken van verschillende methoden kan helpen om zeker de perspectieven van het kind te 

kunnen vatten (Lewis & Porter, 2004; Morris, 2003). 

Het zijn echter niet alleen volwassenen die zich aanpassen aan de kinderen die ze interviewen, maar 

ook kinderen gaan actief mee de interactie creëren. Door de onderhandeling tussen kinderen en 

volwassenen over gemeenschappelijke regels voor de interactie, ontstaat er intersubjectiviteit. Dit is 

een tijdelijke gemeenschappelijke wereld waarin beide in gesprekspartners het motief van de 

interactie en de achtergrondkennis delen (Elbers, 2004). 

One of the most disabling attitudes faced by children with physical or sensory impairments and particularly 

by children with significant learning difficulties, is the assumption that they do not have a view to express or 

a way of expressing it. (Morris, 1999, p. 10) 
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DEEL 2: ONDERZOEKSDESIGN 

Dit deel van de masterproef beschrijft het opzet van het onderzoek. In de eerste plaats wordt een 

verantwoording gegeven voor de keuze van het onderwerp. Vervolgens worden ook de 

onderzoeksvragen beschreven die dit onderzoek tracht te beantwoorden. Ten slotte wordt 

uitgebreid ingegaan op de gehanteerde methodologie, het verloop van het onderzoek en de keuzes 

die in de loop van het onderzoek gemaakt werden. 

1. Probleemstelling 

Vandaag de dag kunnen we een toenemende aandacht vaststellen voor inclusie: er gebeurt meer 

wetenschappelijk onderzoek naar verschillende aspecten van inclusie, allerlei bewegingen promoten 

het inclusief denken en meer kinderen met een beperking gaan naar dezelfde school als kinderen 

zonder beperking (Broer et al, 2005). Daarbij gaat de aandacht in de praktijk en het beleid vooral uit 

naar het ondersteunen van kinderen met een beperking zodat ze meekunnen met de hoge eisen van 

het onderwijs. Het dominantie idee is dat het curriculum en de schoolse vooruitgang van leerlingen 

de belangrijkste focuspunten zijn. Vanuit dit perspectief wordt het onderwijs in Vlaanderen 

georganiseerd (Mortier et al. 2011). 

Waar men echter vaak aan voorbij gaat, is het sociale aspect van inclusie. Het faciliteren van relaties 

met leeftijdsgenoten behoort nochtans tot de sleutelelementen voor succesvol inclusief onderwijs 

(Janney & Snell, 2006). Bovendien is het zo dat wanneer kinderen over school praten, ze het vooral 

hebben over niet-academische zaken zoals de activiteiten die ze gedaan hebben en de personen die 

daarbij waren (De Schauwer et al., 2009). Het is voor kinderen met een beperking zeer belangrijk om 

erbij te kunnen horen (Broer et al., 2005). 

Er heerst een discrepantie tussen de organisatie van het onderwijs en de prioriteiten van kinderen, 

voor wie het onderwijs georganiseerd wordt. Dit onderzoek wil focussen op het effect dat die 

discrepantie heeft op wat kinderen zo belangrijk vinden, namelijk sociale relaties. De 

probleemstelling vertrekt vanuit het onderwijs, maar wordt doorgetrokken naar alle aspecten van 

het leven van kinderen met een beperking. Het is immers zeer moeilijk, of misschien zelfs onmogelijk 

om iemands leven in aparte hokjes te verdelen. Bovendien vloeien sociale relaties in elkaar over en 

beïnvloeden ze elkaar. 

Dit onderzoek beschrijft een verkennende zoektocht naar verschillende manieren waarop sociale 

relaties en ondersteuning, twee belangrijke aspecten van het leven van kinderen met een beperking, 

op elkaar inwerken. Daarbij wordt vooral gezocht naar het perspectief van kinderen zelf. Zij zijn 

immers de experts van hun eigen situatie, die ze dagelijks beleven en mee vorm geven. 

An insider or participant is familiar with the history and current status of a relationship and can interpret 

behaviors within the broad context of the relationship. An insider’s perceptions or interpretations may also 

affect subsequent interactions with or attitudes toward a person. Additionally, interactions with various 

individuals occur in a broad range of settings, many of which are not accessible to outsider observers. 

(Furman, 1985, p. 1017) 
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Bovendien is het luisteren naar het perspectief van kinderen een eerste stap in het zoeken naar 

manieren om ondersteuning zo optimaal mogelijk te organiseren en aan te passen aan de noden van 

kinderen met een beperking. Met de noden van kinderen worden de noden bedoeld die kinderen zelf 

aanvoelen en uitdrukken, en niet de noden zoals door allerlei instanties bepaald op basis van de 

categorie waar een kind volgens zijn label onder valt (Mortier et al., 2011). 

2. Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag waarop dit onderzoek een antwoord wil zoeken, is de volgende: Op welke manieren 

kunnen sociale relaties en ondersteuning elkaar wederzijds beïnvloeden bij kinderen met een 

beperking die school lopen in het reguliere onderwijs in Vlaanderen? Het perspectief van de kinderen 

zelf wordt daarbij heel centraal gesteld. 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, werden ook een aantal deelvragen gesteld:  

• Welke sociale relaties zijn belangrijk voor kinderen met een beperking in het reguliere 

onderwijs? 

• Hoe ervaren zij deze relaties? 

• Welke vormen van ondersteuning krijgen deze kinderen? 

• Wat ervaren zij als ondersteunend? 

3. Methodologie 

3.1. Kwalitatief onderzoek 

Morse (1994) definieert kwalitatief onderzoek als volgt: 

Qualitative research examines what people are doing and how they interpret what is occurring. It does so 

through direct observations of how people relate to each other to explain how, through these relations, 

they come to share some course of action. The actions themselves are secondary. What is crucial are the 

ties that bind people. (Morse, 1994, para. 1) 

Kwalitatief onderzoek is een onderzoeksvorm die zich wil onderscheiden van kwantitatief onderzoek. 

De termen maken het verschil onmiddellijk duidelijk. Kwalitatief onderzoek gaat niet om kwantiteit 

en het uitdrukken van fenomenen in cijfers, maar om kwaliteit: het onderzoeken van perspectieven, 

ervaringen, beleving en betekenisverlening van individuele personen, groepen of situaties (Baarda, 

de Goede, & Teunissen, 2009). Om die reden past dit onderzoek binnen het vakterrein van het 

kwalitatief onderzoek. Het wil immers op zoek gaan naar de beleving van kinderen. 

Kwalitatief onderzoek wil niet enkel perspectieven en ervaringen weergeven, maar wil ze ook 

begrijpen. Volgens van Zwieten en Willems (2004) laat “goed uitgevoerd kwalitatief onderzoek het 

onderwerp op zo’n manier spreken dat het tot inzicht leidt in aspecten van de dagelijkse praktijk 

waar kwantitatief onderzoek minder ver in doordringt” (p. 635). Om dit mogelijk te maken is een 

flexibele onderzoeksopzet nodig die bovendien nog kan wijzigen gedurende het onderzoek. 
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Dataverzameling gebeurt bij voorkeur via verschillende bronnen en in de context eigen aan de data 

of het te bestuderen fenomeen (Baarda et al., 2009). 

Meyer et al. (1998) stellen dat onderzoekers die reële fenomenen zoals vriendschap en sociale 

relaties willen begrijpen, meer betrokken, creatief en interactief zullen moeten zijn als ze de 

complexiteit van zulke fenomenen willen blootleggen. Dit gaf aanleiding om via kwalitatief 

onderzoek aan de slag te gaan met ‘ondersteuning’ en ‘sociale relaties’. 

3.1.1. Kwaliteit van dit kwalitatief onderzoek 

Er wordt heel wat gediscussieerd over de kwaliteit van kwalitatief onderzoek. Gegevens, 

resultaten en conclusies worden vaak subjectief, en bijgevolg onbetrouwbaar bevonden. 

Objectiviteit, in de betekenis van een zo neutraal mogelijke houding waarbij de rol van de 

onderzoeker wordt geminimaliseerd om vertekeningen te voorkomen, is in kwalitatief onderzoek 

echter niet mogelijk (Baarda et al., 2009). De onderzoeker speelt immers een actieve rol en is 

aanwezig in het hele onderzoek (Glesne, 2011). Om vertekening tegen te gaan probeert men die 

rol zo zichtbaar mogelijk te maken (van Zwieten & Willems). Kwalitatief onderzoek behoeft een 

andere definitie van objectiviteit: 

Streven naar objectiviteit in onderzoek is het streven, in relatie tot het kader van de vraagstelling van 

het onderzoek, recht te doen aan het object van studie: het object van studie te laten spreken en niet te 

laten vertekenen. (Maso & Smaling, 1998; in van Zwieten & Willems, 2004, p. 631) 

Niet alleen het begrip objectiviteit, maar ook de kwaliteitscriteria die deze objectiviteit moeten 

garanderen, krijgen in kwalitatief onderzoek een andere betekenis (van Zwieten & Willems, 2004). 

Baarda et al. (2009) pleiten er zelfs voor om de termen ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’ te 

vervangen door begrippen als ‘geloofwaardigheid’, ‘transparantie’ of ‘doorzichtigheid’ en 

‘adequaatheid’ omdat die eerste te sterk gericht zijn op kwantitatief onderzoek. 

Ongeacht de gebruikte begrippen dient een onderzoeker vertekeningen in het onderzoek zo veel 

mogelijk te vermijden. Een eerste middel daarvoor is gebruik maken van triangulatie (Morrow & 

Richards, 1996; van Zwieten & Willems, 2004). Dit betekent dat je als onderzoeker gebruik maakt 

van “multiple data-collection methods, multiple sources, multiple investigators, and/or multiple 

theoretical perspectives” (Glesne, 2011, p. 23). In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van 

interviews, observaties, tekeningen en collages. Ook uit informele gesprekken en spel werden 

gegevens gehaald. Er werden ook verschillende bronnen gebruikt, namelijk de kinderen zelf, hun 

ouders, een broer en zus, leerkrachten en GON-begeleiders. 

Een tweede manier om vertekeningen te voorkomen is het gebruik maken van thick descriptions, 

ofwel het uitgebreid beschrijven van alle stappen in het onderzoek. Op die manier kunnen lezers 

in de onderzoekscontext binnentreden en wordt het onderzoek transparanter (Glesne, 2011). In 

het deel ‘Methodologie’ van dit  onderzoek worden gedetailleerd elke stap en elke overweging in 

de loop van het onderzoek beschreven.  

Ten slotte is het belangrijk om te controleren of je als onderzoeker de uitspraken en handelingen 

van de participanten correct begrijpt of interpreteert (Lewis, 2002). Dit kan je doen door member 
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checking, het uitwisselen van data, analyses en conclusies met de participanten (Glesne, 2011). 

Gezien de jonge leeftijd van de participanten in dit onderzoek leek het niet zinvol om uitgetypte 

interviews, wat erg lange teksten waren, met hen te bespreken. Wel werden tijdens de 

gesprekken voortdurend de ervaringen van de participanten teruggekoppeld. Ook de uiteindelijke 

portretten werden met de participanten en hun ouders besproken om na te gaan of ze zichzelf er 

in konden terugvinden (Baarda et al., 2009). 

3.2. Portraiture 

Witz (2006) stelt dat elke methodologische benadering in kwalitatief onderzoek voornamelijk 

geschikt is voor bepaalde taken en doelen. Zo is portraiture of portretonderzoek een methodologie 

die in het bijzonder gericht is op de diepere aspecten van een individu en de subtielere niveaus van 

ervaring en bewustzijn. De keuze voor deze methodologie vloeide voort uit de keuze van het thema 

van dit onderzoek. De perspectieven van kinderen met een beperking omtrent sociale relaties en 

ondersteuning dienden centraal te staan. Portretonderzoek leent zich daartoe, omdat het een 

methodiek is die de stem en de ervaringen van de participanten in beeld wil brengen en wil 

interpreteren (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). Volgens Dixson, Chapman & Hill (2005, p. 17) is 

het doel van portretonderzoek “to (re)present the research participant through the subjective, 

empathic and critical lens of the researcher.” 

Portraiture is een onderzoeksvorm die een systematische, empirische beschrijving van data 

combineert met esthetische expressie. Het is een vorm van wetenschap evenals een vorm van kunst. 

Een portret krijgt vorm in de dialoog tussen de onderzoeker en de participant. De participant vertelt 

zijn verhaal en de onderzoeker gaat op zoek naar samenhang in wat hij of zij hoort, ontdekt en 

observeert doorheen dat verhaal. Die samenhangende interpretaties brengt de onderzoeker samen 

in een portret, daarbij gebruik makend van esthetische aspecten om er betekenis aan te geven 

(Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). Lawrence-Lightfoot (2005) stelt dat een portret tijdsgebonden is 

omdat het gemaakt is op een bepaald moment en een bepaalde plaats, en tegelijkertijd tijdloos 

omdat het de essentie van iemands zijn probeert weer te geven. 

3.2.1. Context 

Een portret kan enkel begrepen worden binnen de context waarin het geconstrueerd werd. De 

context is de setting waarin de acties die het portret construeren, plaatsvinden. Hij biedt een 

referentiekader om de acties te kunnen begrijpen en interpreteren. Context is een dynamisch 

begrip dat vormgegeven wordt door de actoren die zich in die context situeren. Er kunnen drie 

verschillende soorten context onderscheiden worden (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997): 

• De historische context omvat de verscheidenheid aan onderzoeksparadigma’s en 

institutionele settings waarin een onderzoek wortelt, evenals hun historische betekenis. 

•  De persoonlijke context doelt op de achtergrond en de vooronderstellingen die een 

onderzoeker meebrengt naar de onderzoekssetting. 

• De interne context is de fysieke setting waarin de actoren zich bewegen. Ook de 

achtergrond en geschiedenis van de actoren horen hierbij. Het is de onderzoeker die 
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bepaalt welke van deze elementen opgenomen worden in het portret en welk beeld de 

lezer krijgt van de context. 

In de onderdelen ‘Literatuurstudie’ en ‘Methodologie’ werd geprobeerd om de verschillende 

contexten die werkzaam zijn in dit onderzoek zo transparant mogelijk te beschrijven. 

3.2.2. Voice geven 

Een belangrijk aspect van portretonderzoek is dat het de participanten een stem wil geven. Hun 

ervaringen en perspectieven staan centraal. Een portret wil immers de ziel van hun verhaal 

weergeven. Net zoals een schilder die een portret maakt, is de onderzoeker geen neutrale factor 

in dit proces. Hij of zij gaat immers actief op zoek naar een verhaal. In een portret probeert men 

de essentie van de geportretteerde te achterhalen. Hij of zij wordt echter bekeken door de 

subjectieve, empathische en kritische lens van diegene die het portret maakt (Dixson et al., 2005), 

en krijgt vorm in de ontwikkeling van de relatie tussen beide (Lawrence-Lightfoot, 2005). 

3.2.3. Searching for goodness 

Portretonderzoek focust op het zoeken naar het goede en naar de krachten in iemands leven. 

Hiermee willen Lawrence-Lightfoot & Davis (1997) ingaan tegen de tendens binnen de sociale 

wetenschappen om te focussen op pathologie en ziekte, eerder dan op gezondheid en veerkracht. 

Het is immers gemakkelijker om tekortkomingen en mislukkingen te ontdekken, dan om die 

momenten van weerstand en onderhandeling te vinden die uiteindelijk tot succes leiden (Dixson 

et al., 2005).  Deze positieve houding is de basis voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie 

(Davis, 2003) en biedt een context voor het begrijpen van spanningen en moeilijkheden (Raider-

Roth, 2004). Toch wil men de ogen niet sluiten voor de keerzijde van de medaille. Eerder is het de 

bedoeling om ruimte te laten voor het volledige scala aan kwaliteiten van de onderzoekssituatie 

(Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

Rather than focusing on the identification of weakness, we begin asking What is happening here, what is 

working, and why? But in focusing on what works, on underscoring what is healthy and strong, we 

inevitably see the dark shadows of compromise, inhibition, and imperfection that distort the success 

and weaken achievements. (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997, p. 142)  

3.3. Rol van de onderzoeker 

Wanneer je als onderzoeker de onderzoekssetting binnenstapt, kom je als vreemde in een 

onbekende situatie terecht. De participanten, die actoren zijn in die setting, zijn diegenen die jou 

wegwijs maken. Zij zijn immers de experts en kennisdragers op dat moment (Lawrence-Lightfoot & 

Davis, 1997). Toch ben je als onderzoeker niet enkel toeschouwer, maar speel je ook een actieve rol. 

Onderzoeksgegevens worden immers geconstrueerd door de onderzoeker en de participanten 

samen. De onderzoeker heeft dus een aanzienlijke impact op het onderzoek (Glesne, 2011). Hij of zij 

zet zijn of haar persoonlijke kwaliteiten, zoals waarneming, communicatie en interpretatie, gericht in 

(van Zwieten & Willems, 2004). Lawrence-Lightfoot en Davis (1997) stellen dat de stem van de 

onderzoeker overal aanwezig is in het onderzoek, en wel op volgende manieren: 
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• Voice as witness: De onderzoeker is in de eerste plaats waarnemer. In tegenstelling tot de 

participanten staat hij of zij op voldoende afstand van de actie om het geheel en de patronen 

daarin te kunnen zien. 

• Voice as interpretation: De onderzoeker probeert betekenis te geven aan de geobserveerde 

samenhang en patronen in de data. 

• Voice as preoccupation: De onderzoeker heeft bepaalde vooronderstellingen die de 

interpretaties sturen. De bril waardoor de onderzoeker kijkt, wordt bepaald door zijn of haar 

theoretische achtergrond, intellectuele interesses en begrip van de literatuur. 

• Voice as autobiography: Tenslotte wordt de blik van de onderzoeker gestuurd door zijn of 

haar levensverhaal en familiale, culturele en ideologische achtergrond. 

Om duidelijk te maken welke achtergrond en vooronderstellingen van de onderzoeker meegespeeld 

hebben in dit onderzoek, wil ik mezelf graag even voorstellen. Ik ben 23 jaar en woon al heel mijn 

leven in een middelgrote landelijke gemeente in Vlaams-Brabant. Ik heb twee broers en ben de 

middelste in de kinderrij. In ons gezin wordt er altijd open gecommuniceerd en we hebben een 

goede band met elkaar. Mijn ouders voedden ons op met grote aandacht voor waarden als respect, 

verdraagzaamheid en solidariteit. Ze zijn ook allebei werkzaam in de sociale sector en zijn erg sociaal 

voelend. Vandaag probeer ik nog steeds die waarden uit te dragen die ik meekreeg van mijn ouders. 

In het middelbaar volgde ik de richting Latijn-Wiskunde. Wiskunde en taalvakken lagen mij wel, maar 

toch koos ik nadien voor een menswetenschappelijke richting aan de Universiteit Gent. Ik wilde 

immers graag met mensen werken, om op die manier een bijdrage te leveren aan het welzijn in onze 

samenleving. Gedurende de opleiding Pedagogische Wetenschappen maakte ik kennis met theorieën 

die nieuw voor mij waren en mijn blik verruimden. Vooral het gedachtegoed van de Disability Studies 

en het streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen een plaats heeft, spraken mij erg 

aan. In de derde bachelor liep ik stage in een MPI (medisch-pedagogisch instituut) voor kinderen met 

een verstandelijke beperking. Het viel mij op hoe gesegregeerd deze kinderen leefden van de rest 

van de samenleving. Dit wakkerde mijn interesse aan in inclusieve praktijken, in manieren waarop 

het ook anders kan. 

3.4. Verloop van het onderzoek 

3.4.1. Initieel onderzoeksopzet 

Het prille begin van deze masterproef situeert zich in het eerste semester van het academiejaar 

2011-2012. Via Minerva, het digitale leerplatform van de Universiteit Gent, verscheen een lijst 

met mogelijke onderwerpen voor de masterproef. Ik koos voor ‘portretonderzoek met kinderen in 

inclusief onderwijs’. Gedurende het tweede semester van dat academiejaar stelde ik in overleg 

met mijn promotor, Elisabeth De Schauwer, de eerste versie van mijn onderwerp en 

onderzoeksopzet op. Ik wilde een antwoord zoeken op de vraag wat sociale relaties betekenen 

voor kinderen in inclusief onderwijs, en of ondersteuning van die sociale relaties bevorderend dan 
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wel beperkend werkt. Vervolgens deed ik een verkennende literatuurstudie omtrent dit 

onderwerp. 

3.4.2. Zoektocht naar participanten 

De volgende stap was op zoek gaan naar participanten. Ik verruimde mijn doelgroep van 

‘kinderen in inclusief onderwijs’ naar ‘kinderen met een beperking die regulier onderwijs volgen’; 

omdat dit in Vlaanderen niet noodzakelijk hetzelfde is. Ik koos ervoor om te werken met 

kinderen in de lagere school, omdat voor kinderen in die leeftijdscategorie sociale relaties sterk 

aan belang toenemen (Rogers, 2012). In mijn zoektocht maakte ik geen onderscheid aangaande 

de aard van de beperkingen die kinderen hebben. Ik wilde immers vertrekken vanuit de eigen 

visie van deze kinderen, vanuit hun sterktes en capaciteiten, in plaats van hen te benaderen op 

basis van hun beperking. Zo vermeed ik het risico om mijn participanten al op voorhand te 

beoordelen en te classificeren (De Schauwer et al., 2009). Ik koos dus mijn participanten op basis 

van een aantal criteria los van hun beperking, zodat ik een sample kon bekomen dat voldoende 

rijk is aan informatie over het onderwerp van mijn onderzoek. Deze strategie heet purposefull 

sampling (Russell & Gregory, 2003). 

Het was mijn opzet om 3 à 5 portretten te maken. Om participanten te vinden contacteerde ik 

alle scholen in de buurt van waar ik woon en vroeg hen of er in hun school kinderen met een 

beperking zaten waar ze mij mee in contact konden brengen (zie bijlage 3). De meeste scholen 

reageerden dat ze niet wensten mee te werken of dat er bij hen geen kinderen met een 

beperking school liepen. Ik vroeg ook hulp aan enkele scholen die GON-begeleiding organiseren, 

maar vanuit die hoek kwam weinig tot geen reactie. Enkele scholen antwoordden dat hun 

doelgroep overvraagd werd voor onderzoek. Daarnaast schakelde ik mensen uit mijn omgeving 

in. Zo kwam ik terecht bij een viertal kinderen. Twee daarvan haakten af na de eerste contacten. 

De kennismaking met Wolf en Wilburg gebeurde via de directrice van hun school. Zij fungeerde 

als gatekeeper en nodigde mij uit voor een gesprek om mijn masterproef toe te lichten. Nadien 

gaf ze mij de contactgegevens van de ouders van Wolf en Wilburg. 

3.4.3. Dataverzameling 

Bij beide participanten begon het onderzoeksproces met een kennismakingsgesprek, waarin ik 

het opzet van mijn onderzoek verduidelijkte. Het document dat ik had opgesteld voor informed 

consent (zie bijlage 4) overliep ik alvorens het te laten ondertekenen. Het kennismakingsgesprek 

van Wilburg ging door met hem en zijn moeder. Ik legde hen in eenvoudige bewoordingen uit 

wat het onderzoek inhield en wat ik van hen verwachtte. Allebei verklaarden ze zich akkoord. Bij 

Wolf deed ik eerst een kennismakingsgesprek met zijn moeder alleen. Zij gaf de toestemming om 

met Wolf te praten en wou ook zelf graag haar verhaal doen. In een tweede gesprek maakte ik 

kennis met Wolf. Ook met hem overliep ik het informed consent zodat hij wist waar hij aan 

begon. 

De gesprekken die volgden, vonden steeds plaats bij de participanten thuis, in hun veilige en 

vertrouwde omgeving. Ik sprak steeds met de jongens alleen, maar er waren wel andere 

gezinsleden aanwezig in de ruimte. De gesprekken duurden een half uur tot drie kwartier. 
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Meestal gaven de participanten zelf aan wanneer ze wilden stoppen. Er werd rekening gehouden 

met de jonge leeftijd (8 en 9 jaar) van de participanten door gebruik te maken van prenten en af 

en toe tijd te maken voor een spelletje. Ik controleerde meerdere malen of de jongens het nog 

zagen zitten om mee te werken aan mijn onderzoek. 

Naast de participanten zelf sprak ik met een aantal mensen uit hun omgeving. In het geval van 

Wolf had ik twee gesprekken met zijn moeder. Daarnaast organiseerde ik een gesprek met Wolf 

en zijn broer en zus. Uit het gesprek kwam heel wat informatie en het gaf mij tevens de 

gelegenheid om Wolf te observeren in interactie met anderen. Bij Wilburg organiseerde ik geen 

aparte gesprekken met zijn moeder, maar ze gaf mij heel wat informatie in korte informele 

gesprekken. Tenslotte sprak ik met de GON-begeleidsters van beide jongens en ging ik hen een 

halve dag observeren in hun klassen. Gedurende die observatiemomenten sprak ik ook met hun 

leerkrachten. 

Alle gesprekken werden opgenomen en uitgetypt. Van de observaties maakte ik een verslag aan 

de hand van mijn notities. Al deze informatie bracht ik samen in twee portretten (zie bijlage 1 en 

2). Om privacyreden kozen de participanten een schuilnaam die ik in de portretten heb gebruikt. 

Ook namen van andere betrokkenen werden vervangen door fictieve namen. In de portretten 

probeerde ik een esthetisch geheel te creëren door rekening te houden met de vier dimensies 

van een portret (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

• Concept: het grote, overkoepelende verhaal dat het portret zijn vorm en inhoud geeft. 

• Structuur: patronen en thema’s die het portret ondersteunen. 

• Vorm: intellectuele, emotionele en esthetische aspecten die de structuur tot leven 

wekken. 

• Samenhang: logische relaties die het concept, de structuur en de vorm samenbrengen en 

vormen tot eenheid en integriteit. 

Tijdens de gesprekken en bij het maken van de portretten probeerde ik geen oordeel te vellen 

over wat goed of fout is, maar ik luisterde naar de stem van de kinderen (De Schauwer et al., 

2009). De taal in de portretten sluit zo veel mogelijk aan bij de woorden van de participanten 

zelf. Op die manier bleef het voor hen begrijpbaar en herkenbaar. Sommige informatie in de 

portretten lijkt enigszins overbodig, zoals de lievelingskleur of het favoriete eten. Toch heb ik 

deze informatie niet weggelaten omdat ze voor de participanten zelf belangrijk zijn en het beeld 

dat we krijgen vollediger maakt. Eveneens dragen deze kleine dingen ertoe bij dat de 

participanten de portretten echt als hun verhaal beschouwen. 

3.4.4. Bijstelling van de onderzoeksopzet 

Het hele onderzoeksproces verliep niet zo rechtlijnig als het hier beschreven wordt. Een 

onderzoeksproces is immers cyclisch en iteratief  (Baarda et al., 2009). Gedurende de 

dataverzameling werd de onderzoeksvraag bijgesteld. Eveneens ging ik tijdens het maken van de 

portretten nog geregeld terug naar de participanten voor aanvullende informatie. 
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Rond februari 2013 merkten mijn promotor en ik dat de twee portretten te weinig data zouden 

opleveren om een masterproef op te baseren. Ik sprak opnieuw verschillende kanalen aan om een 

nieuwe participant te vinden. Een school in de buurt reageerde op mijn oproep en wou mij in 

contact brengen met een leerling met een beperking. Na heel wat e-mailverkeer trokken ze zich 

echter terug, waardoor ik verder moest met mijn zoektocht. Via een vriendin kwam ik dan terecht 

bij een meisje van 7 jaar en haar ouders. Het eerste gesprek verliep erg goed, maar om 

persoonlijke redenen besloten ze toch om niet verder deel te nemen aan het onderzoek.  

Daarna was het vinden van een nieuwe participant en het doorlopen van het hele proces om te 

komen tot een portret niet meer haalbaar voor het einde van het schooljaar. Daarom besloot ik, 

in overleg met mijn promotor, het onderzoeksopzet bij te sturen en te kiezen voor een 

uitgebreide literatuurstudie. Ik deed eerst een algemene verkenning van literatuur over sociale 

relaties en ondersteuning. Deze deelde ik in aan de hand van een aantal veel voorkomende 

thema’s. Vervolgens ging ik meer gericht op zoek naar literatuur over deze thema’s om zo te 

komen tot een heldere uiteenzetting. De literatuurstudie vormde de basis van deze masterproef 

en werd vervolgens aan de hand van de twee portretten bekeken in de praktijk. 

3.4.5. Analyse 

Voor de analyse ging ik in beide portretten afzonderlijk op zoek naar emergent themes, 

herhalingen en patronen in de portretten die het thematische kader van het verhaal vormen 

(Lawrence-Lightfoot & Davis). Dit gebeurde door ze verschillende keren opnieuw te lezen en te 

ontleden. Vervolgens werden de portretten samen gelegd en werd gezocht naar overkoepelende 

thema’s. Hiervoor waren de thema’s en inzichten uit de literatuurstudie richtinggevend. Om 

structuren en verbanden te ontwarren in al deze thema’s werd een schematische voorstelling 

opgebouwd. 

In de resultaten ( zie Deel 3) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van letterlijke citaten. Zo worden 

de onderzoeksgegevens in hun authentieke en concrete vorm weergegeven. Bovendien wordt de 

relatie tussen de ruwe gegevens en de interpretaties op die manier zichtbaar en controleerbaar 

(van Zwieten & Willems, 2004). 

3.5. Participanten en hun portretten 

3.5.1. Wilburg 

Wilburg is een vrolijke jongen van 9 jaar. Hij zit in het derde leerjaar. Hij heeft geen broers of 

zussen, maar woont samen met zijn mama in een groot huis waar er plaats is voor Wilburg om 

rond te rijden met zijn rolstoel. Hij heeft namelijk een spieraandoening en kan niet stappen. 

Wilburg brengt veel tijd door bij zijn grootouders die vlakbij zijn school wonen. Hij houdt van 

uitstapjes maken en spelen met zijn vrienden en familie. 

Het portret van Wilburg werd geïnspireerd op zijn favoriete spel op de Wii of de Nintendo: Super 

Mario. Samen met Wilburg koos ik ervoor om zijn wereld te gaan vergelijken met de wereld van 

Super Mario. Eerst wordt de omgeving geschetst, in het spel heet die Mushroom Kingdom. Daarna 

wordt beschreven wat Wilburgs krachten zijn, wie de bondgenoten zijn die met hem mee op pad 
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gaan en welke hindernissen en tegenstanders hij moet overwinnen. Tenslotte werpen we een blik 

op de toekomst die Wilburg voor zichzelf ziet. 

Wilburg legde heel gedetailleerd uit wie de personages in de Super Mario-spelletjes zijn en wat ze 

kunnen, zodat elk onderdeel van het portret gepast kon geïllustreerd worden. Door de prenten en 

het hoesje waarin het portret werd geplaatst, krijg je het gevoel je tijdens het lezen midden in het 

computerspel te bevinden. De vorm en de structuur van het portret zijn een weergave van het 

opgewekte en speelse karakter van Wilburg. De titel van het portret heeft Wilburg zelf 

uitgekozen. Zijn inspiratie haalde hij bij een recent Super Mario-spel. 

3.5.2. Wolf 

Wolf is 8 jaar en zit in het tweede leerjaar. Hij heeft een broer en een zus, met wie hij graag 

speelt, maar soms maken ze wel eens ruzie. Wolf houdt enorm van dieren en weet er heel veel 

over. Hij voetbalt graag, op school met zijn vrienden of thuis met zijn papa en zijn broer Kobe. 

Wolf heeft ASS (autismespectrumstoornis). Zijn familie ervaart dat hij het emotioneel soms 

moeilijk heeft. Ze voelen aan dat het er in zijn hoofd wat chaotischer aan toe gaat. 

Het portret van Wolf heeft de vorm van een boekje en bestaat uit twee delen. Wolf is zich zelf 

niet bewust van zijn beperking, dit was dan ook geen onderwerp van gesprek. Wolf ziet zichzelf 

als een gewone jongen, niet zo verschillend van zijn broer en zus of de kinderen uit zijn klas. Dat 

komt naar voren in zijn verhaal. Het verhaal vertelt wie hij is, wat en wie er voor hem belangrijk is, 

waar hij wel en niet van houdt. De tekst lijkt soms nogal fragmentarisch, afgewisseld met 

observaties en citaten. Dit refereert naar hoe Wolf zelf vertelt, van het ene onderwerp naar het 

andere. De prenten die het verhaal illustreren, heeft Wolf zelf uitgekozen. 

Wanneer je het boekje omdraait, kan je het verhaal van Wolf lezen door de ogen van zijn mama. 

Ze vertelt wie Wolf is binnen hun gezin en op school. Eveneens vertelt ze over de beperking van 

Wolf en hoe ze die ervaart.  Wolf en mama vertellen elk een verschillend verhaal. Toch 

overlappen de verhalen en vullen ze elkaar aan, waardoor ze samen een geheel vormen. 

3.6. Onderzoeksrelatie 

Het maken van een portret is een zeer intensief proces waarbij onderzoeker en participant samen op 

weg gaan, een relatie aangaan en zich openstellen voor elkaar. Die relatie is een bondgenootschap, 

waarbij de participant als medeonderzoeker gaat fungeren. Deelnemers en onderzoekers engageren 

zich in deze onderneming voor een gezamenlijk hoger doel (Witz, 2006). Dat is belangrijk omdat het 

waarschijnlijker is dat mensen bepaalde aspecten van hun leven gaan delen met iemand die hen wil 

leren kennen en iets wil betekenen voor hen en hun gemeenschap (O'Brien, 1999). De 

vertrouwensrelatie die wordt opgebouwd zorgt dat een verhaal wordt geconstrueerd dat zowel de 

participant als de onderzoeker toebehoort. Bovendien betekent het einde van het onderzoek vaak 

niet het einde van de relatie (Davis, 2003). Portretonderzoek betreft dus niet enkel een 

onderzoeksdaad, maar het is tevens een interventie. Dat je als onderzoeker een dergelijke impact op 

iemands leven hebt, brengt grote ethische verantwoordelijkheden met zich mee (Lawrence-

Lightfoot, 2005). 
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De onderzoeksrelatie is de context waarin het portret vorm krijgt en waarin onderhandeld wordt 

over alle belangrijke aspecten van het onderzoek. De relatie is dus niet statisch, maar dynamisch en 

voortdurend in beweging (Lawrence-Lightfoot & Davis, 1997). 

3.6.1. Relatie met Wilburg 

Al van bij het eerste gesprek zat de relatie met Wilburg vrij goed. Zijn moeder was aanwezig en 

voerde meestal het woord, maar Wilburg volgde aandachtig mee en vulde aan waar nodig. Hij 

kwam op mij over als een vrolijke en spontane jongen. De twee volgende gesprekken praatte ik 

alleen met Wilburg. Zijn moeder was wel in dezelfde ruimte aanwezig maar nam niet deel aan de 

gesprekken. Wilburg antwoordde open op mijn vragen en had zelf ook veel te vertellen over zijn 

spelletjes en zijn vrienden. Na twee gesprekken liepen onze conversaties echter wat vast. Wilburg 

had het gevoel dat hij alles al verteld had. We besloten dan om samen een collage te maken over 

Wilburg. Dit gaf heel wat aanknopingspunten om het gesprek weer op gang te brengen en dieper 

in te gaan op bepaalde onderwerpen. Bovendien leek Wilburg het oprecht leuk te vinden om 

samen te werken aan ons “projectje”. 

3.6.2. Relatie met Wolf 

Met Wolf verliep de relatie in het begin nogal stroef. Wolf vertelde wel veel, maar hij sprong van 

de hak op de tak en het was erg moeilijk om dieper op bepaalde zaken in te gaan. Het leek of Wolf 

dacht dat hij gewoon zo veel mogelijk moest vertellen, over om het even wat. Ik merkte dat ik te 

sterk het gesprek wilde sturen vanuit de thema’s die ik in mijn achterhoofd had en dat werkte niet 

bij Wolf. Na verloop van tijd lukte het om mij meer te laten meedrijven op zijn woordenstroom en 

af en toe in te pikken waar mogelijk. Wolf stelde mij ook heel wat persoonlijke vragen, waar ik 

ruimte voor liet en open op antwoordde. Op die manier werd onze relatie meer wederkerig. Na 

een aantal gesprekken vroeg ik aan Wolf om zelf eens een activiteit te kiezen. Hij koos ervoor om 

te spelen met Playmobil en tekeningen te maken. Inhoudelijk droegen deze spelmomenten weinig 

bij aan het onderzoek, maar ze zorgden er wel voor dat het vertrouwen groeide en dat Wolf zich 

meer op zijn gemak voelde bij mij. 
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DEEL 3: RESULTATEN 

In dit onderdeel van de masterproef worden de portretten naast elkaar gelegd om te zoeken naar 

overlappende thema’s. Deze thema’s worden gebaseerd op de thema’s die naar voren kwamen uit 

de literatuurstudie. Aan de hand van deze gemeenschappelijke thema’s en de ervaringen van de 

participanten wordt op zoek gegaan naar antwoorden op de onderzoeksvragen. Eerst worden de 

sociale relaties en de ondersteuning beschreven die de participanten ervaren. Vervolgens wordt 

gezocht naar verschillende manieren waarop ondersteuning en sociale relaties elkaar beïnvloeden. 

1. Sociale relaties 

1.1. Relatie met vrienden 

In de portretten komt duidelijk naar voren dat beide participanten veel belang hechten aan de tijd 

die ze doorbrengen met hun vrienden. Ze beschrijven deze vriendschap vooral in termen van 

gedeelde activiteiten en plezier. Als hen gevraagd wordt wat vrienden voor hen betekenen, noemen 

de jongens allebei spelen. 

Euh, spelen. Tikkertje spelen, verstoppertje. (Wolf) 

Als de vriendjes thuis komen dan, allé hier komen, dan kunnen wij vaak spelen. (Wilburg) 

Bij beide jongens zien we dat hun vriendenkring vooral bestaat uit klasgenoten. De sociale interacties 

blijven echter niet beperkt tot de schoolomgeving. Interacties buiten de school lijken even 

belangrijk. 

Hij krijgt veel uitnodigingen van verjaardagsfeestjes. En in de vakantie komen zijn vriendjes langs. 

We spreken dan af via sms en dan komen ze af. Of dan vraagt Emma: “Mag die of die komen 

spelen?”, en dan reageert Wolf daarop: “Mijn vriendjes mogen ook komen!” (Moeder van Wolf) 

Hoewel de participanten alle klasgenoten als hun vrienden beschouwen, maken ze toch onderscheid 

tussen een beperkt aantal klasgenoten die ze als beste vrienden bestempelen. Beste vrienden 

onderscheiden zich van andere vrienden omdat ze meer met elkaar spelen, zowel binnen als buiten 

de school. Toch gaf Wilburg ook een meer emotioneel verankerde betekenis van beste vrienden. 

Soms vertel ik een geheimpje aan mijn vrienden, als ik ze vertrouw. Eigenlijk zijn het allemaal 

vrienden. Maar dat zijn wel mijn beste vrienden, omdat, als het goed weer is dan mag ik buiten en 

dan komen ze elke keer als iemand mij buiten zet, dan komen die direct bij mij. (Wilburg) 

De relaties met vrienden en klasgenoten worden niet alleen gekenmerkt door plezier maken. 

Geregeld komen de participanten moeilijkheden of hindernissen tegen. Af en toe krijgen ze te maken 

met ruzies en discussies, zaken die eigen zijn aan elke vriendschapsrelatie. 

Als ik bijvoorbeeld touwtje spring wil spelen, en de anderen tikkie, zo om de tikkie te spelen, dan 

maken we soms ruzie. Maar dan geef ik het wel toe om tikkertje te spelen. (Wilburg) 
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Als het ruzie is, dat moet je aan de juf vragen, dan kunnen we het weer oplossen. (Wolf) 

Daarnaast ervaren beide jongens soms moeilijkheden als gevolg van hun beperking, die de 

vriendschapsrelaties beïnvloeden. Deze moeilijkheden hangen sterk samen met de aard van de 

beperking. Bij Wilburg gaat het vooral om fysieke belemmeringen, terwijl de moeilijkheden bij Wolf 

eerder van emotionele of cognitieve aard zijn. 

Ik wil liever keepen, omdat ik scheidsrechter niet kan, voetbal kan ik zelf natuurlijk ook niet. Met 

mijn voeten ik kan daarmee niet trappen.(Wilburg) 

Rekening houden met anderen is soms moeilijk voor Wolf. Als ze in de groep zitten in de klas, dan 

begint hij zo ineens zijn eigen verhaal te vertellen en luistert niet naar de anderen.  Hij stelt dan 

ook geen vragen aan de anderen. (Moeder van Wolf) 

Een beperking kan ook een indirect effect hebben op een vriendschapsrelatie. Dit wordt dan niet 

veroorzaakt door de beperking zelf maar door sociale barrières als gevolg van de beperking. Deze 

barrières kunnen vele vormen aannemen, van fysieke ontoegankelijkheid tot sociale uitsluiting. 

Afhankelijk van de context wordt er anders mee omgegaan. 

Ik vind het niet leuk dat de jongens van het vierde mij pesten. Ze lachen mij uit en zo. “Stoppen hou 

ermee op,” zeg ik dan. Dat is zo’n regel op school. Als ze zeggen “stoppen hou ermee op,” en als ze 

dan niet stoppen met pesten of plagen, dan moet je naar de juf gaan, of naar de directrice. 

(Portret van Wolf) 

De moeder van Wilburg vertelt dat het voor hem moeilijk is om bij vrienden thuis te gaan spelen 

omdat hij niet zelfstandig naar het toilet kan gaan. 

Eigenlijk kan het wel, maar dan voor korte tijd. Hier komen ze zo van 1 tot 5 of zo, maar dat zou te 

lang zijn, je kan niet zeggen: hier, als die mensen hem niet op toilet kunnen zetten. Dus voor korte 

tijd gaat hij sporadisch wel. (Moeder van Wilburg) 

1.2. Relatie met familie 

Naast vrienden zijn naaste familieleden de personen waar de participanten veel over vertellen. 

Relaties met de familie maken een belangrijk deel uit van het sociaal leven van deze kinderen. Ook 

hier worden de relaties vooral beschreven aan de hand van dingen die ze samen doen. 

Ik doe voetbal in de tuin, met papa en mijn broer.(…) Wij gaan ook eten naar een restaurant 

samen. (Wolf) 

Oma die speelt ook met de Wii met mij. (Wilburg) 

Daarnaast blijken ook zorg en steun belangrijke aspecten in familierelaties. 

Soms als ik iets van mijn huiswerk niet snap, dan helpt oma me. Dat vind ik tof! Dan is het ook wel 

sneller gedaan dan alleen. Maar normaal moet ik dat alleen doen, want in ’t school is mijn mama 

en mijn oma er niet. (Wilburg) 
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Naar de broodautomaat gaat Wolf soms ook mee. Dat mogen we wel doen. Dat is wel leuk want 

dan moet ik op Wolf letten. Dan moet ik hem een handje geven en zo. Dat is wel leuk vind ik. 

(Emma, zus van Wolf) 

Ja voor Kobe (broer van Wolf), hij kan heel lief en beschermend zijn. Bijvoorbeeld als ik hem zeg: 

“Mama gaat even naar de bakker of naar de winkel”, dan kan ik hem gerust alleen laten bij Kobe , 

de gsm bij de hand, dan kan Kobe gerust die verantwoordelijkheid aan. (Moeder van Wolf) 

Wanneer de participanten spreken over hun familie hebben ze het in de eerste plaats over hun 

ouders. Zij doen allerlei leuke dingen met hen en bieden hen emotionele en sociale steun, hulp bij 

hun huiswerk, dagelijkse zorg,… Eveneens zijn het de ouders die andere sociale relaties faciliteren, 

bijvoorbeeld door een verjaardagsfeestje te geven of vriendjes uit te nodigen. 

Hij krijgt veel uitnodigingen van verjaardagsfeestjes. Maar als ik de mama’s en papa’s niet ken, 

dan gaat hij niet. Ik geef Wolf niet mee als ik de ouders niet ken, en ik kies dat zorgzaam uit. 

(Moeder van Wolf) 

Daarnaast kunnen andere gezins- of familieleden een belangrijke rol spelen. Bij Wolf zijn dat vooral 

zijn broer en zus. Wilburg heeft geen broers of zussen, maar brengt wel veel tijd door met zijn 

grootouders. 

Uit de literatuur bleek dat familierelaties onder druk kunnen komen te staan door de aanwezigheid 

van een familielid met een beperking. In het portret van Wilburg is te lezen hoe zijn moeder haar 

organisatorische talenten moet aanboren om te zorgen dat Wilburg naar school kan gaan, kan gaan 

zwemmen, naar toilet kan gaan,… De moeder van Wolf zit met heel veel vragen over de opvoeding 

van haar jongste zoon, en zijn broer heeft het soms lastig met de effecten van de beperking van 

Wolf. 

Ik wil hem helpen en ik wil hem ondersteunen en ik wil heel veel doen voor hem, maar waar moet 

ik hem loslaten en zeggen: nu moet je het alleen doen, zo? Dat vind ik zo moeilijk bij hem. (Moeder 

van Wolf) 

Naast de moeilijkheden die voortkomen uit de beperking zelf, kan ook de omgeving een familie voor 

heel wat uitdagingen plaatsen. 

Soms gaat Wilburg ook mee met zijn mama om boodschappen te gaan doen. Dat is niet zo 

gemakkelijk, want in zijn gemeente zijn de wegen en gebouwen niet goed aangepast voor een 

rolstoel. (portret van Wilburg) 

Toch hebben niet alle moeilijkheden in familierelaties te maken met de beperking van de 

participanten. In elke relatie vinden wel eens conflicten plaats. 

Als je alleen wilt spelen en dan willen ze meedoen en dan vind ik dat niet leuk en dan zitten wij 

soms ruzie te maken. (Kobe, broer van Wolf) 
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1.3. Relatie met leerkracht en school 

Hoewel kinderen veel tijd doorbrengen in de klas, komt de relatie met leerkrachten weinig expliciet 

naar voren in de gesprekken met de participanten. Wel beschrijven ze de verschillende leerkrachten 

waarmee ze in contact komen. Ze koppelen elke leerkracht aan de activiteiten die hij of zij meestal 

met de klas onderneemt. Leerkrachten die leuke dingen met hen doen, worden bijgevolg beschouwd 

als leuke leerkrachten.  

De meester komt knutselen of liedjes zingen, en bij de juf euh, leren natuurlijk. (Wilburg) 

Meester Tom die leert ons allemaal liedjes, en dat is ook tof. Die komt alleen dinsdag. En maandag 

doe ik turnen met meester Kris. En ik doe ook basket en zo bij turnen, en ik doe ook tikkertje. 

(Wolf) 

Daarnaast wordt in beide portretten getoond hoe de open en flexibele houding van de school en de 

leerkrachten ertoe bijdraagt dat de jongens zich goed voelen op school. De extra ondersteuning die 

Wolf en Wilburg soms nodig hebben, wordt zoveel mogelijk ingebed in de dagdagelijkse gang van 

zaken op school. 

Telkens wanneer de juf aan de hele klas een opdracht geeft, vraagt ze even later aan Wilburg: 

“Gaat het?” Als het niet gaat, geeft ze opdracht aan zijn buurmeisje om hem te helpen. 

(Observatie in de klas van Wilburg, 16/4/2013) 

Ik kan dat wel alleen maar ze moet mij wat in ‘t oog houden (Wolf) 

De hele klas werkt individueel aan de rekenoefening. Wie klaar is, mag oefeningen aan de 

computer maken. Drie leerlingen moeten nog een taak afwerken van eerder die dag. Nog anderen 

mogen een boek kiezen en lezen. Een aantal kinderen zijn nog bezig aan de rekenoefening, 

waaronder Wolf. De juf gaat om beurten bij hen langs en helpt met de oefening. (Observatie in de 

klas van Wolf, 11/1/2013) 

1.4. Relatie met hulpverleners 

Door de nood aan extra ondersteuning brengen de participanten wekelijks wel wat uren door in het 

gezelschap van hulpverleners. Vaak zijn de interacties met hulpverleners erg intiem of persoonlijk. Zo 

bijvoorbeeld krijgt Wilburg hulp van een verpleger om naar het toilet te gaan. De relatie tussen een 

kind en een hulpverlener kan erg bepalend zijn voor de kwaliteit en de beleving van interacties. 

De participanten komen in contact met verschillende professionele hulpverleners: een GON-

begeleider, een kinesist, een logopedist, een verpleger,… Naast het bieden van ondersteuning, wat 

sowieso een belangrijk element is van een relatie tussen een kind en een hulpverlener omdat het de 

basis ervan is, noemen de participanten nog andere aspecten van de relaties. Vooral de individuele 

aandacht die ze krijgen en de tijd voor leuke en ontspannende activiteiten lijken belangrijk. 

Als die zo stretchen en we hebben nog tijd, kunnen we euh… Kunnen we dan een boot maken en 

daar zo op zitten en zoiets, zo een stuur maken. Dan kan ik daar zo mee rijden. Ja zo alsof doen 

alsof we een boot maken. (Wilburg) 
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Alleen op dinsdag komt die. Spelletjes… Op het einde doet die Spiderman-spelletjes. En een 

muizenspel en… en dan van Flapoor en Tim. Nee wacht, het voorlaatste is Flapoor en Tim, gewoon 

huiswerk en dan laatste een Spiderman-spel. (Wolf over de GON-begeleiding) 

In sommige gevallen vormen deze activiteiten een tegengewicht voor wat het eigenlijke doel is van 

de relatie en wat als niet leuk wordt ervaren, namelijk de ondersteuning. Niet de ondersteunende 

maar wel de bijkomende ontspannende activiteiten worden dan voor de participanten een reden om 

naar de GON-begeleiding/kinesist/logopedist/… te gaan.  

Er lijkt een relatie te groeien tussen het kind en de hulpverlener, los van het doel van de 

hulpverlening. Desondanks is het inbrengen van positieve aspecten in een hulpverleningsrelatie geen 

garantie voor een positieve ervaring van deze relatie. Zo maakt de verpleger van Wilburg vaak 

grapjes en plagerijen. Wilburg vindt die grapjes niet altijd even leuk. 

Ik denk dat dat zo gewoon is, die bedoelt dat niet kwaad. Maar ik denk dat als Wilburg zou 

zeggen: ik vind dat niet leuk, dat die dat niet zo ernstig gaat nemen. (Moeder van Wilburg) 

Wanneer er problemen ontstaan in de relatie, kan dit een negatief effect hebben op de ervaren 

kwaliteit van de hulpverlening. Zo beschrijft de moeder van Wilburg de moeilijkheden die ze ervaren 

heeft bij het vinden van een goede GON-juf voor Wilburg. 

Sinds het eerste hebben ze iemand anders gestuurd. Hoe heette ze ook weer?... Het feit dat ik haar 

naam niet meer weet zegt al genoeg. Ja ik hoorde of zag die niet. Het feit dat ik die niet hoorde, 

was moeilijk. (…) Dan hebben ze gekeken om toch over te schakelen. Ze hebben dan toch de juiste 

gekozen, hier is wel de klik. Dat eerste leerjaar dat is echt wel fout gegaan kwestie van 

begeleiding. Ook de juf gaf aan dat het geen meerwaarde was. Ze vergeleek ze met een toerist die 

binnenkwam en zich neerzette terwijl het omgekeerd moet zijn. (Moeder van Wilburg) 

2. Ondersteuning 

2.1. Ondersteuning door vrienden 

De ondersteuning die Wilburg en Wolf van vrienden krijgen, situeert zich voornamelijk in de klas en 

op school. Verschillende vormen van ondersteuning kwamen in de portretten naar voren. Enerzijds 

kunnen vrienden praktische hulp bieden. 

Als ik ergens niet aan kan, dan pakken ze dat voor mij, maar dan moet ik soms een keer eens 

roepen, die naast mij, zo stilletjes de naam. (Wilburg) 

De juf vraagt om de rekendoosjes terug op de kast te zetten. Wolf kijkt rond in de klas en heeft het 

niet gehoord. Het meisje dat voor hem zit, zet zich recht en neemt het doosje van Wolf mee. 

(Observatie in de klas van Wolf, 11/1/2013) 

Daarnaast bieden vrienden elkaar vaak emotionele ondersteuning. 
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Tijdens de speeltijd voetbalt Wolf met zijn vrienden. Hij loopt heel hard om de bal te pakken. Op 

een gegeven moment valt hij. Twee klasgenoten helpen hem weer recht. Het gezicht van Wolf 

staat bedrukt maar hij weent niet. Zonder veel te zeggen voetballen de jongens weer verder. 

(Observatie op de speelplaats, 11/1/2013) 

Op sociaal vlak kunnen vrienden elkaar eveneens ondersteunen. Ze kunnen steun, troost en 

gezelschap bieden. Bovendien kunnen ze door hun ondersteuning sociale participatie faciliteren. 

Soms ga ik naar buiten en soms niet. Dus dat hangt ervan af, van het weer. Als het goed weer is ga 

ik naar buiten, als het slecht weer is ga ik binnen blijven. Dan blijft er een vriend bij mij. (Wilburg) 

Als die niet meedoen, het vijfde en het zesde dan kan ik wel zo meedoen. Keepen. Maar als het te 

hoog is en ik kan er niet aan of die die achter mij zit, dat mij duwt, als die er niet aan kan dan 

euh… Tja dan… Dan telt hem (het punt) niet mee natuurlijk. Maar als je net voor mij zo als je daar 

zo kan trappen dan telt het natuurlijk wel mee. (Wilburg) 

De participanten zijn erg blij met de ondersteuning van vrienden. Ze benoemen geen negatieve 

effecten van de ondersteuning, maar lijken eerder het gevoel te hebben dat het hen in staat stelt om 

erbij te horen en mee te doen met de rest. 

2.2. Ondersteuning door familie 

Naast vrienden vormen familieleden een sterke bron van ondersteuning in het natuurlijke netwerk 

van kinderen. Het grootste deel daarvan wordt door de ouders op zich genomen. Ze bieden zowel 

emotionele als cognitieve, praktische en sociale ondersteuning. 

Meestal troost mama mij, dat gaat soms een beetje beter als mama het doet. (Wolf) 

Daarnaast zijn ouders diegenen die alle andere vormen van ondersteuning coördineren en 

organiseren, en anderen informeren over de noden van hun kinderen. Zo maakte de moeder van 

Wilburg een boekje dat ze aan de school en de hulpverleners geeft. Hierin staat alle informatie over 

de aandoening van Wilburg en hoe daarmee om te gaan. Al deze taken kunnen heel wat tijd in beslag 

nemen, waardoor er minder tijd overblijft voor andere activiteiten in het gezin. 

In het portret van Wolf is te zien hoe broers en zussen ondersteuning kunnen bieden. Emma en Kobe 

helpen Wolf met zijn huiswerk, moedigen hem aan om deel te nemen aan gesprekken en troosten 

hem als hij het moeilijk heeft. De relaties tussen Wolf en zijn broer en zus worden hierdoor beide op 

een andere manier beïnvloed. 

Toen Kobe (broer) het laatste jaar hier deed, dan weet ik nog dat hij in het 6
e
 leerjaar gegeneerd 

was als Wolf bij hem kwam wenen, zo terwijl ze soms met de bal aan ‘t  spelen waren en dat ze 

Wolf zijn bal afpakten en Wolf dan weende.  Dan was hij gegeneerd ten aanzien van zijn vriendjes 

dat zijn broer altijd bij hem kwam wenen. (Moeder van Wolf) 

Emma (zus) die is daar zachter in. Emma die hoor ik niet klagen over haar broer. Nee die klaagt 

daar niet van. Ik denk ook dat Wolf meer met zijn eigen vriendjes speelt omdat hij wat ouder is. 

Maar Emma neemt die moederrol, die beschermende rol graag over. (Moeder van Wolf) 
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Wilburg heeft geen broers of zussen, maar zijn grootouders spelen voor hem wel een belangrijke 

ondersteunende rol. Ze bieden aan Wilburg en zijn mama heel wat praktische ondersteuning, zodat 

hij met zijn rolstoel steeds op school geraakt en kan meedoen met activiteiten. Daarnaast zorgen ze 

ook voor opvang en hulp bij zijn huiswerk. Door hun ondersteuning maken de grootouders van 

Wilburg het hem mogelijk om naar de school van zijn keuze te blijven gaan. 

2.3. Ondersteuning door leerkracht en school 

De moeders van beide participanten gaven aan dat de school van hun kinderen hier erg zijn best doet 

om aanpassingen te doen zodat Wolf en Wilburg kunnen participeren op school. 

Op school is de beperking van Wolf, en de extra ondersteuning die dat met zich meebracht, nooit 

een probleem geweest. Wolf kreeg alle kansen. (Portret van Wolf) 

De directrice van de school is er voor alle leerlingen, en ze heeft altijd heel veel begrip gehad voor 

de situatie van Wilburg. (Moeder van Wilburg) 

Naast de mogelijkheid bieden voor integratie en GON-begeleiding, kan de school nog op vele andere 

manieren ondersteuning bieden. Zo deed de school van Wilburg heel wat praktische aanpassingen 

zodat hij alle lokalen zou kunnen bereiken met zijn rolstoel en een comfortabele plaats zou hebben in 

de klas. 

Daarnaast zijn er de leerkrachten in de klas die de kinderen sociale, emotionele, cognitieve en 

praktische ondersteuning bieden, afhankelijk van hun ondersteuningsnoden. 

De ondersteuning door de school en de leerkrachten kan verschillende effecten hebben. Het kan de 

participatie in de klas bevorderen, zowel op cognitief als op praktisch vlak. Zo krijgt Wolf af en toe 

wat extra aandacht van de juf om hem bij de les te brengen en werd voor Wilburg een aangepaste 

lessenaar voorzien in de klas. 

Door de houding van de school en de leerkrachten ten aanzien van kinderen met een beperking, 

kunnen ze de sociale participatie beïnvloeden. Wanneer ondersteuning deel uitmaakt van het 

dagelijkse klasgebeuren, wordt het door alle klasgenoten als normaal beschouwd en niet als basis 

voor stigma. 

Wat betreft de juf op school, ik weet niet dat zij nog veel extra aandacht geeft, ik denk dat zij nu 

weet van Wolf dat hij mee kan qua lessen rekenen en schrijven, dat is geen probleem, dat gaat; en 

wat ze daarbij extra moet doen is zeggen van: Wolf hier is het te doen, eens even zijn naam 

noemen, ik weet niet dat dit nog een extra belasting is voor haar. De kinderen in de klas kijken 

daar niet meer van op, ze zijn dat zo gewoon van in de kleuterklas. (Moeder van Wolf) 

De ondersteuning die de participanten krijgen, biedt hen dus heel wat mogelijkheden. Anderzijds kan 

het ook belemmerend werken. 

Soms komt de verpleger telkens vroeger dan de speeltijd, en dan kan ik niet spelen. (Wiburg) 
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2.4. Ondersteuning door hulpverleners 

De participanten beschrijven de aanwezigheid van verschillende professionele hulpverleners in hun 

leven. Op school is er in de eerste plaats de GON-begeleiding. GON biedt ondersteuning voor de 

moeilijkheden die kinderen ervaren op basis van hun beperking. Soms gebeurt de GON-begeleiding 

apart van de klasgroep en op andere momenten komt de GON-juf in de klas om de participanten te 

begeleiden. Zo wordt er ondersteuning geboden aan de leerkracht en de rest van de klas. 

Die haalt zo dingen in, zo als ik iets gemist heb dan kan ik dat met de GON-juffrouw inhalen. En 

vaak is de juffrouw er dan bij en als we iets niet snappen dan kunnen we dat vragen. (Wilburg) 

Naast de GON-begeleiding krijgt Wilburg nog andere ondersteuning op school. Tweemaal per dag 

komt er een verpleger die hem helpt bij het toiletbezoek, want dat kan hij niet alleen. Ook komt er 

een therapeute die zorgt dat Wilburg actief kan deelnemen aan de bewegingslessen. 

Buiten de school komen Wolf en Wilburg eveneens in contact met hulpverleners. Wolf gaat op 

vrijdagavond naar de logopedie en Wilburg brengt drie avonden per week bij de kinesist door. Deze 

naschoolse ondersteuning is geen eenvoudige opdracht voor beide jongens. Ze moeten immers ook 

nog huiswerk maken en willen graag wat ontspannen. 

Ik vind dat wel wat erg, dan kan ik eigenlijk niet spelen. (Wilburg over kinesist) 

Al deze vormen van hulpverlening hebben tot doel de participatie van beide jongens te bevorderen 

en hun zelfstandigheid te vergroten. 

Juf Marie komt op dinsdag, omdat ik het een beetje moeilijk heb en zo. (Wolf) 

Wilburg heeft vooral ondersteuning nodig qua motoriek bij zaken als metend rekenen. Dingen die 

voor andere kinderen niet veel wegen, zijn voor hem heel zwaar. De GON-juf heeft Wilburg ook 

een speciale geodriehoek aangeboden met antisliplaagje op. (Portret van Wilburg) 

Soms ervaren ze echter dat hulpverlening barrières kan doen ontstaan. Zo besteden ze veel tijd aan 

ondersteuning, waardoor er minder tijd overblijft voor andere en leukere dingen. Bovendien brengen 

ze veel meer tijd door in gezelschap van volwassenen dan hun vrienden.  

3. Wisselwerking tussen sociale relaties en ondersteuning 

De verbanden tussen ondersteuning en sociale relaties worden niet bekeken als eenrichtingsverkeer, 

maar als een wisselwerking. Beide thema’s zijn sterk met elkaar verweven waardoor het moeilijk is 

om ze uit elkaar te trekken. Er is sprake van een wederzijdse beïnvloeding. 

Wanneer we kijken naar de personen die de participanten noemen in verband met sociale relaties en 

ondersteuning, kunnen we een grote, en zelfs volledige overlap vaststellen. Met andere woorden, de 

personen met wie de participanten sociale relaties aangaan, zijn ook de personen van wie ze 

ondersteuning krijgen. Of is het omgekeerd en gaan ze sociale relaties aan met hun ondersteuners? 

Beide beweringen zijn waar. 
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Enerzijds worden participanten ondersteund door mensen uit hun natuurlijk netwerk, namelijk hun 

vrienden, familie en de school. Dit zijn relaties die nagenoeg elk lagereschoolkind in Vlaanderen 

aangaat. Het bieden van steun (in allerlei vormen) is sowieso een belangrijk element van deze 

relaties, ongeacht extra ondersteuningsbehoeften. Door de extra ondersteuningsnoden die een kind 

met een beperking kan hebben, kunnen deze relaties een meer hulpverlenende dimensie krijgen. 

Als we aan tafel zitten te praten, begint Wolf plots over iets heel anders te praten. Dat is niet leuk 

natuurlijk. Dan vragen we zijn aandacht. We zeggen dat hij moet luisteren en met ons meepraten. 

(Kobe, Emma en moeder van Wolf) 

Anderzijds blijkt dat kinderen sociale relaties opbouwen die andere kinderen meestal niet hebben, 

namelijk de relaties met hulpverleners. Het bieden van ondersteuning is de basis en de 

ontstaansreden van deze relaties. Na verloop van tijd krijgen ze echter ook een meer sociale 

dimensie, en krijgen hulpverleners meer betekenis dan enkel de ondersteuning die ze bieden. 

We praten zo over dingen, over wat we allemaal gedaan hebben en zo. (Wilburg over de kinesist) 

Naast deze overlapping blijkt dat de sociale relaties van de participanten en de ondersteuning die ze 

krijgen elkaar wederzijds beïnvloeden. 

De invloed van ondersteuning op sociale relaties kan twee kanten uit gaan. Enerzijds kan het de 

relaties positief beïnvloeden of de mogelijkheid tot sociale interacties positief beïnvloeden. Zo 

bijvoorbeeld ervaart de zus van Wolf meer verantwoordelijkheidsgevoel als ze haar broer mag 

helpen, en leren de klasgenoten van beide jongens verdraagzaam te zijn en om te gaan met 

verschillen. Anderzijds kan ondersteuning een belemmerend effect hebben op sociale relaties. 

Ik vind dat wel wat erg, dan kan ik eigenlijk niet spelen. (Wilburg over kinesist) 

Tot op een bepaald punt dat ze veel van hem wilden overnemen, “we zullen wij dat boekje 

wegsteken of dat nemen voor u”, zodat de juf zei : “laat hem doen”,  omdat ze teveel overnamen. 

(Mama van Wolf) 

Beide effecten kunnen tegelijkertijd voorkomen. Zo bijvoorbeeld werkt Wolf tijdens de GON-

begeleiding aan zijn sociale vaardigheden, wat sociale interacties met vrienden kan bevorderen. Voor 

de GON-begeleiding wordt hij echter uit de klas gehaald, waardoor hij minder kansen krijgt om in 

interactie te gaan met klasgenoten. 

Daarnaast gaat er van sociale relaties een invloed uit op ondersteuning. Ze lijken een draagvlak te 

bieden waarop goede ondersteuning gebaseerd kan worden. Daarentegen, wanneer een kind in zijn 

of haar sociaal netwerk problemen ervaart met bepaalde ondersteuning of ondersteuners, is de kans 

groot dat deze niet zal blijven duren. 

En op dit moment stel ik me wat de vraag… Dat halfuurtje dat hij daar zit, dat is wel positief, maar 

op dit moment kan ik dat ook zelf, als ik die blaadjes dan meebreng… misschien moeten we 
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volgend jaar dat eens overslaan, en als ik merk dat het niet meer gaat, kan ik nog hulp inroepen.  

(Mama van Wolf) 

In het eerste hebben ze iemand anders gestuurd. Hoe heette ze ook weer? Het feit dat ik haar 

naam niet meer weet, zegt al genoeg. Ja, ik hoorde of zag die niet. Het feit dat ik die niet hoorde, 

was moeilijk. Dan heb  ik op het einde van het schooljaar even van mijn neus gemaakt en plots 

kwam juf Eva terug. (Mama van Wilburg) 
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DEEL 4: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

In de discussie worden de bevindingen uit de portretten gekoppeld aan de eerder besproken 

literatuur. Op die manier worden interpretaties weergegeven die een antwoord geven op de 

hoofdvraag van dit onderzoek: Op welke manieren kunnen sociale relaties en ondersteuning elkaar 

wederzijds beïnvloeden bij kinderen met een beperking die school lopen in het reguliere onderwijs in 

Vlaanderen? Het perspectief van de kinderen zelf, dat wordt weergegeven in de portretten, vormt 

het uitgangspunt voor dit antwoord. De interpretaties kunnen een aanzet geven voor verder 

wetenschappelijk onderzoek evenals evoluties in de praktijk. Ten slotte wordt gekeken naar de 

beperking van dit onderzoek en wordt een algemeen besluit geformuleerd. 

1. Discussie 

1.1. Beantwoorden van de onderzoeksvraag 

1.1.1. Belonging als rode draad 

Uit de literatuurstudie bleek dat kinderen met een beperking erg veel belang hechten aan 

participatie en belonging (Broer et al., 2005; Foley et al., 2012). Deze thema’s lopen als een rode 

draad doorheen de portretten. Er wordt een opmerkelijk beeld gegeven van twee jonge kinderen 

die zich goed in hun vel voelen en blij zijn met wie ze zijn en wat ze doen. Meer dan eens wordt 

uitgedrukt hoe Wolf en Wilburg willen meedoen met wat hun vrienden of familieleden doen. Ze 

willen er graag bijhoren. Bovendien zien de jongens zichzelf niet als anders dan de anderen. 

In de sociale omgeving lijkt belonging eveneens erg belangrijk te worden geacht. De 

ondersteuning die men de jongens biedt is enerzijds gericht op schoolse vorderingen en 

anderzijds op sociale participatie. Op school worden aan Wilburg en Wolf vele kansen geboden 

om te kunnen meedoen zoals iedereen. Deze open houding en de goede band die beide jongens 

hebben opgebouwd met hun klasgenoten zorgen ervoor dat niemand hen raar bekijkt omwille 

van hun extra ondersteuningsnoden. 

Bij de jongens thuis is aanvaarding belangrijk. Ze krijgen er de ruimte om te zijn wie ze zijn. De 

nadruk ligt op gelijkenissen met andere kinderen eerder dan op verschillen. Daarnaast worden 

vooral de sterktes van de participanten benadrukt. In geen enkel van de gesprekken werd er 

uitgebreid stilgestaan bij wat Wolf en Wilburg niet kunnen. Zowel de jongens zelf als hun 

omgeving tonen enorme veerkracht. Beperkingen zijn geen bronnen voor geklaag of 

uitsluitingen, maar eerder uitdagingen die aangepakt moeten worden of moeilijkheden waar ze 

zich bij kunnen neerleggen. Het zijn vooral hun krachten die hen maken tot wie ze zijn. 

Dit sluit aan bij de bevindingen van De Schauwer et al. (2009): Kinderen met een beperking gaan 

op zoek naar gelijkenissen tussen zichzelf en hun omgeving. De nadruk ligt vooral op hun 

krachten. De nood aan belonging is niet eigen aan kinderen met een beperking, maar is een 

universele basisbehoefte. Het gevoel erbij te horen draagt bij tot meer zelfvertrouwen en een 
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gevoel van welzijn (Brendtro et al., 1990). Om te zorgen dat kinderen zich goed voelen, dient er 

dus voldoende aandacht te gaan naar hun nood aan sociale participatie. 

1.1.2. Sociale relaties 

In de portretten kwamen dezelfde sociale relaties naar voren als deze die in de literatuur het 

vaakst besproken werden, namelijk familie- en vriendschapsrelaties. Daarnaast kwamen relaties 

met leerkrachten en professionele hulpverleners aan bod. Alle besproken relaties werden door de 

participanten gedefinieerd in termen van gedeelde activiteiten en samen plezier maken. Zowel 

thuis als op school leggen ze sterk de nadruk op een gevoel van gemeenschap (De Schauwer et al., 

2009; Meyer et al., 1998). Deze gedeelde interesses en gedeelde tijd lijken erg belangrijk voor hen 

(Hartup, 1996).  

Daarnaast vertellen de participanten ook over moeilijkheden in hun sociale relaties. Deze kunnen 

onderverdeeld worden in drie categorieën. 

• Moeilijkheden eigen aan de relatie 

Geen enkele sociale relatie is enkel positief. Een leerkracht of een ouder kan aan een kind 

al eens een standje geven. Ook tussen broer en zussen of onder vrienden ontstaan er 

geregeld conflicten (Furman, 1985; Rogers, 2012; Stalker & Connors, 2004). Dit is niet 

noodzakelijk nefast voor de relatie, maar is eigen aan de dynamiek ervan. 

• Moeilijkheden veroorzaakt door de beperking 

Beperkingen in cognitieve of lichamelijke mogelijkheden die voortkomen uit een 

handicap, kunnen een impact hebben op de sociale relaties die kinderen aangaan. De 

soort en de grootte van de impact hangt sterk af van de aard van de beperking (Oliver, 

1996). Bij Wilburg zagen we vooral fysieke beperkingen, terwijl Wolf eerder emotionele 

en cognitieve moeilijkheden ervoer. 

• Moeilijkheden veroorzaakt door sociale barrières 

Het hebben van een beperking kan ook indirecte gevolgen hebben op sociale relaties. Dit 

gebeurt wanneer de samenleving mensen belemmert om volwaardig kunnen participeren 

of wanneer mensen worden uitgesloten op basis van anders-zijn (Mortier et al., 2011, 

Oliver, 1996).  

1.1.3. Ondersteuning 

De kinderen in dit onderzoek benoemen verschillende personen, structuren en voorzieningen die 

zij als ondersteunend ervaren. Eerst en vooral is er de informele en vaak spontane ondersteuning 

door familie en vrienden. Diegenen die de meeste zorg en ondersteuning op zich nemen, zijn de 

ouders. Thuis bieden ze hun kind de ondersteuning die het nodig heeft. Daarnaast organiseren, 

informeren en bemiddelen ze met de school en andere hulpverleners. (De Schauwer et al., 2009; 

Lightfoot et al., 1999; Munn-Joseph & Gavin-Evans, 2008). Ook blijkt uit de portretten dat 
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vrienden, grootouders, broers en zussen ondersteunende rollen op zich nemen, van helpen met 

huiswerk tot het bieden van troost. 

De participanten spreken erg positief over deze informele ondersteuning. De personen die hen 

ondersteuning bieden, liggen hen duidelijk nauw aan het hart. Bovendien bevorderen ze hun 

kansen tot sociale participatie thuis en op school. 

Een tweede vorm van ondersteuning die de participanten ervaren is de formele of 

gestructureerde ondersteuning door de school, leerkrachten en hulpverleners. Ook hier zijn de 

ervaringen van de kinderen overwegend positief. De school heeft de nodige structurele, culturele 

en individuele maatregelen getroffen waardoor de participanten echt deel kunnen uitmaken van 

de schoolgemeenschap. Op die manier kunnen scholen volgens De Schauwer et al. (2009) 

duidelijk maken dat ze echt open staan voor inclusie. Toch werkt ondersteuning soms 

belemmerend, zoals wanneer de maatregelen sociale interacties in de weg staan. 

Voor een goede ondersteuning door hulpverleners extern aan het sociale netwerk van kinderen 

lijkt de opbouw van een positieve en vertrouwelijke relatie tussen de hulpverlener en het kind erg 

belangrijk (Skär & Tamm, 2001). De kinderen in dit onderzoek ervoeren de ondersteuning als 

positief wanneer ze de relatie met de hulpverlener in kwestie ook als positief ervoeren. 

Omgekeerd was het ook zo dat een negatieve relatie negatieve ondersteuningservaringen 

voortbracht. 

Daar waar ondersteuning door personen uit het natuurlijke netwerk als vanzelfsprekend worden 

beschouwd, wordt ondersteuning door hulpverleners vaak als extra ervaren. De kinderen moeten 

er een extra inspanning voor doen en tijd besteden aan hulpverlening die ze liever aan andere en 

leukere activiteiten besteden. De Schauwer et al. (2009) en Mortier et al. (2011) stelden vast dat 

dit erg veeleisend kan zijn voor kinderen. 

1.1.4. Op welke manieren kunnen sociale relaties en ondersteuning elkaar wederzijds 

beïnvloeden? 

Enerzijds zien we dat gebruikelijke sociale relaties bij kinderen met een beperking een nieuwe 

dimensie erbij krijgen ten opzichte van kinderen zonder beperking, namelijk het bieden van 

ondersteuning. De participanten geven aan dat ze ondersteuning krijgen van verschillende 

personen uit hun sociaal netwerk: ouders, broers en zussen, grootouders, vrienden en 

leerkrachten. Elk van hen vult die ondersteunende rol anders in, afhankelijk van de onderliggende 

relatie. De band tussen de betrokken personen kan hierdoor sterker worden. De relatie kan 

echter onder druk komen te staan wanneer de ondersteunende rol te veel tijd en ruimte in beslag 

neemt en andere rollen overheerst. Bij relaties tussen twee gelijken, zoals bij klasgenoten, kan de 

balans overslaan en wordt de relatie een van helper en ontvanger van hulp. De wederkerigheid, 

die zo belangrijk is in vriendschapsrelaties, wordt dan bedreigd (De Schauwer et al., 2009). Zo 

beschreef de moeder van een van de participanten hoe klasgenoten haar zoon soms te veel willen 

beschermen en dingen uit zijn handen nemen. 
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Anderzijds komen kinderen met een beperking in contact met personen waar kinderen zonder 

beperking vaak niet mee in contact komen, namelijk hulpverleners. Dit contact is gewoonlijk 

frequent en persoonlijk waardoor er tussen het kind en de hulpverlener een bijzondere en 

complexe relatie ontstaat (Hemmingsson et al., 2003). Deze relatie is in eerste instantie 

gebaseerd op het bieden van ondersteuning, maar verdiept zich verder ook op sociaal vlak. De 

participanten vonden het leuk als ze met een hulpverlener konden praten of spelen. Toch blijft er 

een machtsonevenwichtig bestaan, waardoor het moeilijk is om een wederkerige relatie op te 

bouwen (Mortier et al., 2011; Skär & Tamm, 2001). 

Het doel van ondersteuning is om de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking te 

verbeteren en hen meer mogelijkheden te geven voor “being, belonging and becoming” (Mortier 

et al., 2011, p. 218).  Dit ervaren de participanten zowel thuis, op school als in hun vrije tijd. Toch 

is de ondersteuning soms een belemmerende factor voor sociale interacties. Meer dan andere 

kinderen brengen kinderen met een beperking hun tijd door in het gezelschap van volwassenen, 

waardoor er minder tijd overblijft om te spelen en leuke dingen te doen met vrienden of familie 

(Richardson, 2002; Wendelborg & Kvello, 2010). 

Bovendien is ondersteuning door scholen en hulpverlening meestal sterk gericht op 

schoolprestaties terwijl kinderen zelf meer gefocust zijn op sociale participatie (Hemmingsson et 

al., 2003). Op die manier kan formele ondersteuning de noden van kinderen met een beperking 

teniet doen. Deze zijn immers niet normatief en objectief te bepalen, gebaseerd op de aard van 

de beperking. Ze zijn daarentegen subjectief en dynamisch, afhankelijk van de beleving en de 

wensen van het kind zelf (Mortier et al., 2011). De participanten in dit onderzoek geven aan dat ze 

het niet fijn vinden dat ze andere activiteiten moeten missen omwille van ondersteuning. Dit was 

vooral het geval op school en bij professionele hulpverlening. Informele ondersteuningsvormen 

lijken wel meer rekening te houden met het kind in al zijn facetten. 

Mortier et al. (2011) stellen dat de nadelen die ondersteuning kan veroorzaken, voortkomen uit 

het doof zijn voor de stem van kinderen zelf. Vaak zijn het vooral volwassenen die bepalen hoe en 

wanneer ondersteuning georganiseerd wordt. De auteurs zijn er van overtuigd dat kinderen mee 

die keuzes kunnen en willen maken. In de portretten blijkt niet duidelijk of de participanten al dan 

niet betrokken worden bij beslissingen. 

Een laatste verband tussen ondersteuning en sociale relaties ligt in de draagkracht die goede 

sociale relaties bieden om positieve ondersteuningservaringen op uit te bouwen. Zo kan een 

relatie  tussen een kind en een hulpverlener die als negatief ervaren wordt, ervoor zorgen dat ook 

de geboden ondersteuning negatief gepercipieerd wordt (Skär & Tamm, 2001). Daarnaast kunnen 

ook andere sociale actoren in het leven van het kind bepaalde ondersteuningsvormen faciliteren 

dan wel belemmeren. Uit de portretten blijkt bijvoorbeeld dat zowel de relatie tussen ouder en 

kind als de relatie tussen het kind en hulpverleners bepalend zijn voor de ervaren kwaliteit van de 

geboden hulpverlening. 
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1.2. Implicaties voor verder onderzoek 

Door zijn exploratief karakter biedt dit onderzoek verschillende aanknopingspunten voor verder 

onderzoek. In de eerste plaats is meer diepgaand praktijkonderzoek nodig waarbij wordt nagegaan 

hoe de gevonden verbanden aanwezig zijn in het dagelijkse leven van kinderen met een beperking. 

De ervaringen van de participanten in dit onderzoek bieden immers maar een beperkte 

onderbouwing van de theorie. Bovendien lijkt het zinvol om te onderzoeken welke specifieke 

factoren nu juist meespelen in de beïnvloeding tussen sociale relaties en ondersteuning. 

Ten tweede werd in dit onderzoek vooral gefocust op sociale relaties bij de participanten thuis en in 

hun vrije tijd. Door de beperkte contacten met de school was er minder ruimte om dat deel van het 

sociale netwerk van de kinderen te aandachtig te bekijken. Diepgaander onderzoek naar relaties op 

school lijkt aangewezen om de resultaten te kunnen aanvullen. 

Ten derde ben ik ervan overtuigd dat onderzoek gericht moet zijn op de praktijk. Deze masterproef 

geeft een eerste aanzet, maar verder onderzoek is nodig om volgende vragen te beantwoorden: 

• Hoe kunnen we negatieve effecten van ondersteuning tegengaan? Wat werkt en wat 

niet? 

• Wat maakt dat kinderen met sommige ondersteuners wel een goede relatie opbouwen 

en met andere niet? 

• Hoe kunnen we sociale relaties ondersteunen zodat ze hand in hand gaan met een goede 

ondersteuning op alle vlakken en ze participatie bevorderen? 

• Hoe kan goede ondersteuning georganiseerd worden zonder de impact op sociale relaties 

uit het oog te verliezen? 

Om een antwoord op deze vragen te kunnen vinden, kunnen onderzoekers luisteren naar de beleving 

van kinderen zelf. Zij zijn immers de experts in hun eigen unieke situatie en weten als geen ander wat 

goede ondersteuning betekent. 

1.3. Implicaties voor de praktijk 

Dit onderzoek is vooral gericht op de ervaringen van kinderen met een beperking omtrent 

ondersteuning die ze krijgen. Deze ondersteuning kan een enorme impact hebben op sociale relaties 

en sociale participatie, zowel in positieve als in negatieve zin. Bovendien zijn ondersteuning en 

sociale relaties erg verweven. 

Wanneer hulpverleners en leerkrachten zich bewust worden van deze wederzijdse impact, kan dit 

een grote invloed hebben op het leven van kinderen met een beperking. Ze gaan dan immers 

rekening houden met de invloed die de geboden ondersteuning heeft op het sociale leven van 

kinderen. Daarnaast dienen ze te werken aan een positieve sociale relatie met de kinderen die ze 

ondersteunen zodat de ondersteuning geen last wordt voor het kind. Tenslotte is het belangrijk om 

ook andere sociale relaties te ondersteunen omdat ze draagkracht bieden voor hulpverlening. 
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Ondersteuning van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs dient dus niet enkel 

gericht te zijn op het bevorderen van schoolse participatie en het tegemoetkomen aan nadelen ten 

gevolge van de beperking, maar ook op sociale participatie (Hemmingsson et al., 2003). Dit is slechts 

mogelijk wanneer ondersteuners luisteren naar de wensen en noden die kinderen zelf uitdrukken 

(Broer et al., 2005). Alleen zo kunnen good practices ontstaan (Mortier et al., 2011). Bovendien moet 

de ondersteuning ingebed zijn in de natuurlijke sociale context van kinderen, die veilig en vertrouwd 

is voor hen (Farmer et al., 2011; Sheridan et al., 2003). 

Het bevorderen van participatie betekent eveneens het bevorderen van inclusieve praktijken. Toch is 

het niet zo dat inclusie enkel gaat over het succesvol integreren en laten participeren van kinderen 

met een beperking. Inclusie, in de brede zin van het woord, is een proces van veel zoeken en 

proberen, vallen en weer op staan (Salend & Duhaney, 1999). Het parcours verloopt niet vlekkeloos, 

maar het blijven proberen zorgt er toch voor dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen 

(Frederickson et al., 2007). Uit de portretten blijkt dat de participanten wel obstakels tegenkomen, 

maar dat ze over het algemeen wel het gevoel hebben erbij te horen. 

Om een positieve bijdrage te leveren aan dit inclusieproces dient een hulverlener zich op te stellen 

als reflexive practioner. Dit is iemand die zich bewust is van zijn eigen handelen en zich voortdurend 

afvraagt hoe dat bijdraagt tot het welzijn van de kinderen die hij of zij wil ondersteunen. 

A reflexive practioner, arranging supports or supporting a child, should be sensitive to what it means to 

provide ‘good supports’ for a unique person. He/she should become aware of the possible negative psycho-

emotional impact and the individualized and situated nature of supports. (Mortier et al., 2011, p. 217) 

Ten slotte kan dit onderzoek individuele implicaties hebben voor de participanten en hun context. 

Het originele exemplaar van het portret dat ik met hen maakte, wordt aan hen overhandigd samen 

met een exemplaar van deze masterproef. Mogelijk kan het hen inzichten brengen in hun eigen 

situatie door er van op een afstandje naar te kijken. Eveneens hoop ik dat het hen later nog van pas 

kan komen in hun zoektocht naar adequate ondersteuning waar ze zich goed bij voelen en die 

bijdraagt tot participatie en inclusie. 

2. Bedenkingen bij het onderzoek 

Dit onderzoek is het resultaat van een langdurig proces van overwegingen en keuzes, bevrucht door 

zowel theorie als praktijk en de persoonlijke achtergrond van de onderzoeker. Wie keuzes maakt, 

sluit echter altijd een aantal andere mogelijkheden uit.  

Zo zijn de twee centrale thema’s van dit onderzoek, sociale relaties en ondersteuning, erg ruime 

begrippen. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik de complexiteit en de onderlinge samenhang van de 

thema’s wou tonen. Het is echter mogelijk dat het geschetste beeld daardoor soms te compact is en 

niet alle aspecten van deze thema’s weergeeft. 

Ten tweede heeft dit onderzoek slechts twee participanten, elk met hun unieke kenmerken en hun 

unieke context. De resultaten kunnen dus niet veralgemeend worden naar een ruimere populatie. Dit 

is overigens niet het doel van dit onderzoek. De portretten dienen als voorbeelden die de thema’s 
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die naar voren kwamen uit de literatuurstudie verbinden met situaties in de praktijk. Bovendien is 

een portretonderzoeker volgens Lawrence-Lightfoot (2005) geïnteresseerd in individuele gevallen 

omdat hij of zij gelooft dat de lezer daarin resonante, universele thema’s zal terugvinden. 

Ten slotte werd in de analyse geen rekening gehouden met het geslacht, de leeftijd en de aard van 

de beperking van de participanten. Toch kunnen deze kenmerken het perspectief van kinderen op 

sociale relaties en ondersteuning beïnvloeden. Zo bijvoorbeeld zijn sociale relaties en hun betekenis 

geen statisch gegeven, meer veranderen ze naarmate een kind ouder wordt (Hall & McGregor, 2000). 

Verder onderzoek naar de impact van deze factoren kan waardevol zijn.  

3. Conclusie 

Deze masterproef beschrijft een verkennend onderzoek naar het samenspel tussen sociale relaties 

en ondersteuning van kinderen met een beperking. Ik heb geprobeerd een aanzet te bieden voor 

verdere ontwikkelingen in onderzoek en praktijk omtrent dit thema. We kunnen immers maar goede 

praktijken ontwikkelen wanneer we vanuit theorie en praktijk inzichten vergaren in de complexe 

samenhang tussen beide thema’s. 

Enerzijds toont dit onderzoek twee voorbeelden van good practice waarin kinderen met een 

beperking door goede ondersteuning, formeel en informeel, de kans krijgen om erbij te horen, mee 

te doen met klasgenoten en te doen wat ze graag doen. Anderzijds werd ook aangetoond dat 

ondersteuning een impact heeft op het sociale leven van kinderen met een beperking, een impact 

die soms belemmerend kan zijn, hoewel ondersteunend bedoeld. 

Een uitgebreide literatuurstudie vormt de basis van het onderzoek. Toch wilde ik vooral op zoek gaan 

naar perspectieven van kinderen zelf. Eerder onderzoek toonde immers aan hoe kinderen actief 

deelnemen en mee vormgeven aan hun eigen sociale leven en dus de informatiebronnen bij uitstek 

zijn (Messiou, 2002; Rogers, 2012). Hoeveel onderzoek we ook doen, als we inclusie willen mogelijk 

maken, dienen we te luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben (Burke, 2005: Davis & Watson, 

2000; De Schauwer et al., 2009) 

The children are blurring boundaries that are set for them through the school system and their label(s). 

They are doing this without destroying bridges with the concept of support. The children are in a constant 

stream of playing within certain social expectations and they live in between the ‘regular-school-world’ and 

the ‘world as made for them with their label’. (De Schauwer et al., 2009, p. 109) 
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Portret van Wilburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Wilburg is een vrolijke jongen van negen jaar. 

Hij houdt van knutselen, tekenen en spelen. 

Hij speelt met dinosaurussen en dieren en 

monsters, maar het liefst van al speelt hij op 

de Ipad, de Wii of de Nintendo. Hij kan dan 

helemaal opgaan in zijn spelletje. Hij speelt 

met zijn mama, of soms met oma of opa. Zijn 

favoriete spelletje is Super Mario. Dat kan je 

spelen op de Wii of de Nintendo. Het spel 

bestaat uit allerlei avonturen waarbij je 

Bowser moet verslaan om Princess Peach te 

kunnen redden. Wilburg heeft knuffels van 

Super Mario en ook sleutelhangers, een 

rugzak en een hele verzameling standbeeldjes. 

Wilburg houdt ook van uitstapjes: naar 

pretparken, musea, het bos, de cinema, de 

zee, of gaan bowlen. Dat doet hij met zijn 

familie of soms met zijn vrienden als het een 

verjaardagsfeestje is. Soms gaat Wilburg ook 

mee met zijn mama om boodschappen te gaan 

doen. Dat is niet zo gemakkelijk, want in zijn 

gemeente zijn de wegen en gebouwen niet 

goed aangepast voor een rolstoel. Fietsen 

vindt Wilburg ook heel leuk. Vroeger had hij 

zelf een fiets, een driewieler. Zijn mama 

duwde hem dan, want hij kon zelf niet 

trappen. Soms ging zijn knie tegen de stang in 

het midden, of deed hij zijn voet pijn. Nu is de 

driewieler weg, want het fietsen lukt niet zo 

goed meer. 

Thuis heeft Wilburg een speelgoedkamer, 

waar hij al zijn speelgoed verzamelt, zoals 

Lego en Playmobil en Bakugan, en er staat ook 

een tv. Soms komen de vriendjes van Wilburg 

bij hem thuis. Hij nodigt ze dan uit om te 

komen als het vakantie is. Ze komen meestal 

naar hem. Dat is gemakkelijker met zijn 

rolstoel. Dan gaan ze samen spelen in de 

speelkamer, of op de Wii. Hij gaat sinds kort 

ook af en toe bij hen thuis maar enkel voor 

een kortere tijd zodat hij thuis naar toilet kaan 

gaan. De vriendjes van Wilburg, dat zijn de 

kinderen uit zijn klas. Eén van zijn beste 

vrienden is van school veranderd. Toen was 

Wilburg heel triest. Maar hij nodigt die vriend 

nog regelmatig thuis uit, en zo hebben ze 

ontdekt dat ze eigenlijk vlakbij elkaar wonen. 

Nu spreken ze elke vakantie wel eens af.



 

 

Ook op school speelt Wilburg soms samen met 

zijn vrienden, maar alleen als Wilburg naar 

buiten mag. Als het slecht weer is, moet hij 

binnen blijven, anders wordt hij ziek. Dan blijft 

er een vriendje bij hem om binnen te spelen. 

Wilburg vindt het heel fijn om met zijn 

vrienden te spelen. Soms is het ook erg 

grappig, als er bijvoorbeeld iemand een salto 

doet en die valt op zijn poep. Het tofste 

speelgoed is touwtje-spring. Wilburg draait 

dan met het touw terwijl zijn vrienden hun 

kunstjes doen. Van al dat draaien worden zijn 

armen wel heel rap stijf. Dan glijdt het touw 

soms uit zijn handen, en een keer was het 

handvat tegen het hoofd van één van zijn 

klasgenootjes gevlogen. Maar het was een 

mousse handvat, dus het deed gelukkig geen 

pijn.

 

Als Wilburg op de speelplaats is, voetbalt hij 

ook soms mee met zijn klasgenoten. Als de 

leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar 

meespelen, gaat dat niet, want die trappen 

veel te hard. Maar als enkel het derde leerjaar 

voetbalt, kan Wilburg meedoen. Echt 

voetballen kan hij niet, want hij kan niet 

trappen met zijn voeten. Hij mag dan keepen, 

samen met een andere leerling die zijn rolstoel 

duwt. Wilburg is een hele goede keeper, hij 

kan de bal tegenhouden met zijn handen en 

met zijn rolstoel. Soms is er discussie of een 

doelpunt meetelt of niet. Dan doen de 

voetballers ‘schaar-steen-papier’ om te zien 

wie wint. 

 

 

Soms maakt Wilburg ook ruzie met zijn 

vrienden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er 

iemand touwtje-spring wil spelen, en de 

anderen willen tikkertje spelen. Wilburg geeft 

dan wel toe om te spelen wat de anderen 

willen, want de anderen geven nooit toe. Dat 

vindt hij niet zo erg. Sommige vrienden 

kunnen niet zo goed tegen hun verlies. Ze 

worden dan heel boos. Wilburg niet, want een 

spel is toch maar voor het plezier. 

 



 

 

 

 

Alle klasgenoten van Wilburg zijn zijn 

vrienden, maar drie kinderen zijn echt zijn 

beste vrienden. Aan hen kan hij zijn 

geheimpjes vertellen, omdat hij hen 

vertrouwt. Als het mooi weer is en Wilburg 

mag naar buiten tijdens de speeltijd, komen zij 

altijd direct bij hem om samen te spelen. Die 

drie beste vrienden blijven ook het meest bij 

Wilburg als hij binnen moet blijven. 

Wilburg gaat al van in de kleuterklas naar 

dezelfde school. Zijn mama koos voor deze 

school omdat ze in de buurt is. Dat Wilburg 

naar een reguliere school ging, vond ze een 

logische stap. Als integratie cognitief mogelijk 

is, moet het gewoon. Bovendien ziet ze toch 

een niveauverschil tussen het gewoon en het 

buitengewoon onderwijs. 

In het begin ging Wilburg niet full time naar 

school, maar alleen in de voormiddag. 

Langzaam werd dat opgebouwd, en sinds de 

tweede kleuterklas gaat hij elke dag naar 

school. Nu zit Wilburg in het derde leerjaar. Hij 

heeft nu een juf én een meester. De meester 

komt op donderdag en vrijdag, en dan gaan ze 

knutselen of liedjes zingen. De juf komt op de 

andere dagen. Bij haar moeten ze vooral leren.

 

 

Naar school gaan doet Wilburg eigenlijk niet 

zo graag. Vooral huiswerk vindt hij niet leuk. 

De les begint ook heel vroeg, dus moet 

Wilburg vroeg opstaan, en daar houdt hij niet 

van. Hij zou liever thuisblijven om te spelen. 

Dan kan hij lekker doen wat hij wil en moet hij 

niet leren. Knutselen, turnen, rekenen en 

Frans vindt hij wel nog leuk, en groepswerkjes 

ook. Dan moet je samenwerken met de 

klasgenootjes die het dichtst bij jou zitten. 

 



 

 

 

 

De grootouders van Wilburg wonen vlakbij zijn 

school. ’s Morgens brengt zijn mama hem naar 

daar om te ontbijten, en dan brengen zij 

Wilburg naar school. ’s Middags komen ze 

hem weer halen, om bij hen te komen eten. 

Soms komen ze naar Wilburg thuis, om op 

Wilburg te passen als mama even weg moet. 

 

Wilburg heeft ook een nichtje. Ze is de dochter 

van de zus van zijn mama. Ze is nog klein, drie 

jaar pas. Wilburg speelt soms met zijn nichtje, 

maar dan probeert ze het speelgoed van hem 

weg te trekken. Af en toe gaan ze ook samen 

zwemmen. Bij Wilburg moeten er dan 

gewichtjes aan zijn voeten hangen, zodat hij 

niet ondersteboven zou gaan, en een band 

rond zijn nek om te blijven drijven. Zijn nichtje 

heeft ook zo’n zwemband, maar dan één om 

in te zitten. Ze spelen en maken veel plezier 

samen. Wilburg plaagt zijn nichtje ook graag, 

door bijvoorbeeld aan haar voetjes te kietelen. 

 

 

Wilburg woont samen met zijn mama in hun 

nieuwe huis. De papa van Wilburg woont niet 

meer bij hen. Om de twee weken gaat Wilburg 

bij hem op bezoek. Dat vindt Wilburg niet zo 

leuk. Het is een verplichting voor hem. 

 



 

 

 

 

 

 

 

De grootste kracht van Wilburg is zijn 

optimisme. Hij is meestal goed gezind, en kan 

de goede kanten zien van moeilijke situaties. 

Wilburg weet heel goed wat hij kan en niet 

kan. Soms moet hij eens hulp vragen, maar dat 

vindt hij niet zo erg. In de klas bijvoorbeeld, 

kan hij niet zelf zijn boeken uit zijn bank 

nemen. Dan vraagt hij dat lief aan zijn 

buurmeisje of –jongen. Hij vindt het wel leuk 

dat anderen hem helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wilburg is een heel vlotte babbelaar. Hij kan 

goed vertellen, vooral wanneer het over een 

onderwerp gaat dat hem erg interesseert. Zo 

kan hij alles vertellen over de verschillende 

soorten dinosaurussen, hun skeletten en 

eieren, en de manier waarop ze vechten. 

Daarnaast is hij een expert in 

computerspelletjes op zijn Nintendo, Ipad of 

Wii. Ook op school is Wilburg een slimme 

jongen. Hij is vooral goed in taal en rekenen, 

en hij zit voorop bij lezen.

 

 

 

 

Wilburg houdt van grapjes. Hij vindt het leuk 

om zich te verstoppen als er iemand aankomt, 

en die dan te doen schrikken. Hij plaagt graag. 

Tijdens de bewegingsles moest heel de klas 

rondfietsen en ze mochten hun voeten niet 

aan de grond zetten. Wilburg deed mee met 

zijn elektrische rolstoel en hij reed zijn 

vrienden klem zodat ze niet anders konden 

dan een voet aan de grond te zetten. 



 

 

 

 

 

 

Hoewel hij graag lacht, kan Wilburg serieus 

zijn. Als er in de klas in groepjes gewerkt moet 

worden, is hij diegene die de anderen 

aanspoort om voort te werken terwijl de 

anderen de clown uithingen. Mama vindt dat 

Wilburg af en toe wel wat minder serieus mag 

zijn. 

 

 

 

 

Soms kan Wilburg erg gevoelig zijn, 

bijvoorbeeld als hij zijn zere knie voelt. Maar 

hij kan ook pijn hebben aan zijn hartje, zoals 

die keer dat hij ruzie had met één van zijn 

beste vrienden. Dan moest hij toch wel huilen. 

Op andere momenten kan Wilburg heel 

dapper zijn. ’s Nacht is hij soms bang als er een 

spin komt. Dan roept hij mama en houdt hij 

zijn Bumba of zijn dino dicht bij hem. Zij 

helpen hem om dapper te zijn. Wilburg moet 

ook regelmatig naar het ziekenhuis om bloed 

te laten trekken. Soms stroomt het bloed niet 

goed, en moet de dokters veel in zijn armen 

prikken. Mama gaat dan zitten of gaat even 

naar buiten, maar Wilburg houdt zich altijd 

heel flink. 

“Wat wel leuk is, wij moeten hem wel helpen, 

maar als we een spelletje spelen, helpt hij ons. 

(…) Dan zegt hij: “Kom, klim op mijn 

schouders,” en dan pakt hij jou heel het spel 

mee.” (Mama, 19 maart 2013) 

 



 

 

Wilburg krijgt van heel wat mensen 

ondersteuning om de hindernissen op zijn pad 

te overwinnen. In de eerste plaats is er zijn 

mama. Zij ondersteunt Wilburg op alle 

mogelijke vlakken, zodat hij kan doen wat hij 

graag doet. Ze zorgt dat hij naar een school in 

de buurt kan gaan, bij zijn vrienden en 

vriendinnen, ze helpt hem met huiswerk, 

regelt praktische zaken, doet zijn dagelijkse 

verzorging, vangt hem op als het emotioneel 

eens tegenzit,… Zij is ook diegene die alle 

andere zorg en ondersteuning voor Wilburg 

organiseert en coördineert. Er staan immers 

veel mensen rondom hem, en er zijn goede 

afspraken nodig om die allemaal te laten 

samenwerken. Daarom heeft de mama van 

Wilburg een boekje gemaakt waarin ze 

Wilburg voorstelt, en waarin alles staat wat 

mensen moeten weten om hem te helpen. 

Wilburg zelf vindt dat zijn mama nogal veel 

praat, maar hij is wel blij met alles wat ze voor 

hem doet. Sinds een jaar wonen ze in een 

nieuw huis, waar Wilburg veel ruimte heeft 

om rond te rijden met zijn rolstoel, en waar 

een lift is om boven te geraken.  

 

 

 

Dan zijn er ook de grootouders van Wilburg. Al 

van kleins af aan vangen zij hem op. Wilburg 

ging vroeger nooit naar de crèche als zijn 

mama moest werken, maar hij ging naar zijn 

grootouders. Ook nu nog gaat Wilburg 

dagelijks bij hen. ’s Ochtends zet mama hem 

bij hen af. Hij ontbijt daar en dan brengen zijn 

grootouders hem naar school. Ze wonen 

immers vlakbij de school. Ook ’s middags komt 

Wilburg bij hen eten, en ’s avonds pikt mama 

hem weer bij hen op. 

 

 

 

 

 

Meestal gaat Wilburg in zijn gewone rolstoel 

naar school. Soms gebeurt het dat hij wel zijn 

elektrische rolstoel nodig heeft, bijvoorbeeld 

om te kunnen meedoen met de 

bewegingslessen. Dan is het opa die zorgt dat 

de juiste rolstoel op school geraakt. Bij mooi 

weer gaat Wilburg ook met de elektrische 

rolstoel naar school. Oma helpt Wilburg af en 

toe met zijn huiswerk, als hij het niet goed 

snapt. Eigenlijk moet hij dat alleen doen, maar 

hij vindt het wel leuk als zijn oma helpt, want 

dan is het rapper gedaan. 



 

 

 

Ook op school krijgt Wilburg heel wat hulp en 

ondersteuning. De directrice van de school is 

er voor alle leerlingen, en ze heeft altijd heel 

veel begrip gehad voor de situatie van 

Wilburg. Toen Wilburg in de derde kleuterklas 

zat, werd er op school een lift geïnstalleerd, 

zodat Wilburg ook naar de klassen op de 

bovenverdieping kan gaan. De school zorgt 

ervoor dat de lessen doorgaan in lokalen die 

voor Wilburg bereikbaar zijn. Er werd ook 

gezorgd voor een aangepaste bank voor 

Wilburg, waar hij gemakkelijk aan kan met zijn 

rolstoel, en een speciale stoel met zitschelp. Er 

is ook een aangepaste toiletstoel  voorzien. 

Om in de klas zijn vinger op te steken, gebruikt 

Wilburg een stokje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds de tweede kleuterklas komt er elke dag 

een verpleger naar school, die Wilburg tijdens 

de speeltijd in de voor- en namiddag op toilet 

zet. Hij is een zelfstandige verpleger die mama 

gecontacteerd heeft via de mutualiteit. Hij is 

erg flexibel en maakt er geen probleem van als 

Wilburg eens ziek is. Mama en Wilburg zijn 

wel blij met hem. 

 

 

 

Om de 14 dagen komt er een extra turnjuf, die 

de bewegingslessen aantrekkelijk maakt voor 

Wilburg. Hem gewoon aan de kant laten zitten 

en hem laten opletten wie er iets fout doet, is 

immers niet oké. Door kleine aanpassingen 

zorgt de turnjuf ervoor dat Wilburg echt kan 

meedoen, en dat vindt hij heel leuk. Meestal 

probeert opa dan de elektrische rolstoel te 

brengen, zodat Wilburg zelf kan rondrijden. De 

juf is een therapeute die ambulante 

begeleiding biedt. Ze is verbonden aan de 

school voor buitengewoon onderwijs die ook 

de GON-begeleiding organiseert. 



 

 

Daarnaast krijgt Wilburg heel wat hulp van zijn 

klasgenootjes. Aan zijn speciale bank zijn op 

de zijkant bakken gemaakt waarin zijn boeken 

steken. Wilburg kan daar zelf niet aan, dus als 

hij zijn boek nodig heeft, komt de jongen of 

het meisje dat naast hem zit, dat even voor 

hem nemen. Soms doen ze dat niet direct, en 

moet hij het stilletjes even vragen. Zijn 

klasgenoten zijn dat zo gewoon, en Wilburg 

vindt het niet lastig om af en toe hulp te 

moeten vragen. 

 

 

 

Als Wilburg in de speeltijd niet naar buiten kan 

omdat het te koud is, blijft er altijd een van 

zijn vriendjes bij hem. Er is hiervoor een 

beurtrol afgesproken. Dan praten ze wat, of 

spelen ze ‘schaar-steen-papier’. Wilburg is 

goed opgenomen in de groep. De kinderen 

kennen elkaar al lang en zijn samen 

opgegroeid. Ze zijn het gewoon dat Wilburg 

wat meer hulp nodig heeft en doen dat vaak 

spontaan.

 

 

 

 

 

 

Op maandag, woensdag en vrijdag moet 

Wilburg na school naar de kinesist. Zijn mama 

brengt hem naar de kinesist. Soms blijft ze bij 

hem, en soms gaat ze ondertussen 

boodschappen doen. Bij de kinesist moet 

Wilburg stretch- en ademhalingsoefeningen 

doen. Tijdens de oefeningen praat hij wat met 

de kinesist, over wat ze allemaal gedaan 

hebben die dag. Soms is er nog wat tijd over 

om te spelen. Dan maken ze bijvoorbeeld een 

boot. Dat vindt Wilburg wel leuk. 



 

 

 

 

Eén keer per week komt er op school een 

GON-begeleidster voor Wilburg. Als de klas 

van Wilburg gaat zwemmen, blijft Wilburg op 

school. Dan komt de GON-begeleidster om 

met hem de lessen in te halen die hij gemist 

heeft. Als er daarna nog tijd over is, kunnen ze 

samen spelen. In de weken dat het geen 

zwemmen is, komt de GON-juf gewoon in de 

klas. Ze komt dan de juf ondersteunen, en 

werkt in een klein groepje met Wilburg en een 

paar andere kinderen. Dat vindt iedereen wel 

leuk. Ook mama vindt het belangrijk dat 

Wilburg niet altijd apart wordt genomen. De 

GON-juf houdt contact met mama via een 

schriftje en af en toe een e-mail. 

 

 

 

Wilburg heeft vooral ondersteuning nodig qua 

motoriek bij zaken als metend rekenen. 

Dingen die voor andere kinderen niet veel 

wegen, zijn voor hem heel zwaar. De GON-juf 

heeft Wilburg ook een speciale geodriehoek 

aangeboden met antisliplaagje op. 

De GON-juf die nu bij Wilburg komt, is er nog 

maar sinds dit schooljaar. Voordien kwam 

sinds de kleuterklas al dezelfde GON-juf, 

waarmee alles heel goed liep. Het was moeilijk 

voor Wilburg om van haar afscheid te nemen. 

In het eerste leerjaar kwam er een andere 

GON-juf, met wie de samenwerking minder 

goed liep. Ze hield geen contact met mama, en 

ook met Wilburg en de school was de klik er 

niet. Met de huidige begeleidster loopt het 

wel goed. Wilburg vindt de GON-begeleiding 

wel leuk. Hij kijkt er naar uit omdat hij dan kan 

vertellen en af en toe wat kan spelen. 

 

 

 

 

“Sommige kinderen vragen wel eens naar mij 

toe: ‘wat kom jij hier eigenlijk doen?’ ‘Wilburg 

een beetje helpen.’ En dan zeggen sommigen: 

‘maar hij kan toch veel?’” (GON-begeleidster, 

29/04/2013) 

 



 

 

 

 

Wilburg heeft een aandoening aan zijn 

spieren. Daardoor zijn sommige dingen 

moeilijk voor hem, zoals dingen opnemen, 

potloden scherpen of knippen in dik papier. Hij 

zit in een rolstoel omdat hij niet kan stappen. 

Wilburg heeft ook problemen met zijn 

luchtwegen. Hierdoor wordt hij rapper ziek 

dan andere kinderen. Als het slecht weer is, 

moet hij binnenblijven. Toen Wilburg nog niet 

zo lang naar school ging, was hij veel ziek. Nu 

nog is daar voldoende aandacht voor op 

school. Tijdens de speeltijden en bij 

sportmomenten wordt elke keer afgewogen of 

Wilburg kan meedoen of beter binnen blijft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat Wilburg veel dingen niet zelf kan,krijgt 

hij van verschillende mensen ondersteuning. 

Het is niet zo gemakkelijk om dit allemaal te 

organiseren, en er moeten goede afspraken 

gemaakt worden. De mama van Wilburg heeft 

daarom heel vaak contact met de school, om 

alles in goede banen te leiden. Wilburg is blij 

dat er mensen zijn die hem helpen, maar het 

heeft ook zo zijn nadelen. Zo brengt de opa 

van Wilburg hem ’s morgens naar de klas met 

de lift. Hij kan dan niet op de speelplaats 

blijven om nog even met zijn vrienden te 

praten of te spelen. 

 

 

Tijdens de speeltijd komt de verpleger om 

Wilburg op toilet te zetten. Ze kennen elkaar 

al lang en plagen elkaar graag. De verpleger 

zegt dat Wilburg een gelkop heeft of dat hij 

een vriendinnetje heeft. Wilburg vindt de 

grapjes van de verpleger niet altijd leuk. 

Mama denkt dat hij dat  niet kwaad bedoelt, 

maar dat hij Wilburg niet echt serieus neemt. 

Doordat de verpleger komt, blijft er meestal 

maar weinig tijd voor Wilburg om te spelen 

met zijn vrienden. Soms blijft er zelfs helemaal 

geen tijd over. 

 



 

 

Af en toe mist Wilburg lessen of stukjes van de 

les, omdat hij ziek is of omdat de verpleger 

vroeger naar de klas kwam. Dat is best lastig, 

want dan moet Wilburg die lessen later 

inhalen. Hij doet dat samen met de GON-juf of 

thuis met mama. Altijd gaat mama de boeken 

die hij nodig heeft op school halen, zodat hij 

tijdens zijn ziekte toch de lessen kan 

bijhouden. 

 

 

 

 

De school heeft heel wat aanpassingen gedaan 

voor Wilburg, zoals het zetten van een lift en 

een aangepaste bank. Maar het was niet 

allemaal even gemakkelijk. Zo moest mama 

zelf zorgen voor een speciale toiletstoel, want 

het onderwijs zorgt voor alles wat nodig is om 

de lessen te volgen, en een toiletstoel hoort 

daar niet bij. 

Ook tijdens het spelen heeft Wilburg 

aanpassingen nodig. Zo was hij eens op een 

verjaardagsfeestje waar zijn vrienden 

tafelvoetbal speelden. Wilburg kon niet 

meedoen omdat zijn rolstoel niet onder de 

tafel kon. Dat vond hij heel spijtig. Thuis heeft 

Wilburg een tafelvoetbalspel zonder poten, 

zodat hij het op het tafelblad van zijn rolstoel 

kan zetten. 

 

Drie dagen per week moet Wilburg naar de 

kinesist. Dat vindt hij niet fijn, want daardoor 

kan hij minder spelen. Bij de kinesist moet 

Wilburg stretch- en ademhalingsoefeningen 

doen. Soms doet het pijn en lukken de 

oefeningen niet zo goed. Dat is niet leuk 

natuurlijk. Zijn voeten stretchen vindt Wilburg 

het lastigste. 

 

 

Zoals iedereen heeft Wilburg een aantal 

dingen die hij echt niet leuk vindt. Hij houdt 

niet van in de douche gaan, zijn schoenen 

aandoen, fruit eten, extreme warmte en ziek 

zijn. Wilburg vindt het ook niet fijn om vroeg 

op te staan en naar school te gaan. 

 



 

 

 

 

 

 

Later wil Wilburg graag blijven wonen waar hij 

nu woont, bij zijn mama, want er is een lift 

voor hem gemaakt. Hij wil graag valkenier 

worden omdat valken en arenden zijn 

lievelingsdieren zijn. Dan gaat hij shows geven 

en moet hij een leren handschoen aandoen 

want als die vogels op je hand komen zitten 

kunnen ze je pijn doen met hun scherpe 

nagels. Wilburg wou eigenlijk ook graag dokter 

worden. Hij heeft van dat idee afgezien omdat 

dokters spuitjes moeten geven en daar wordt 

hij misselijk van. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilburg wil heel graag een assistentiehond, 

om hem te begeleiden. Hij en zijn mama 

hebben hiervoor een aanvraag ingediend, en 

hopen nu dat het snel in orde komt. 

Binnenkort mag Wilburg een stage volgen met 

een hond. Hij gaat dan veel leren over die 

hond, hoe hij opdrachtjes moet geven 

bijvoorbeeld. Een assistentiehond kan deuren 

en liften open en dicht doen, sokken aandoen, 

het licht bedienen,… Zo’n assistentiehond zal 

de zelfstandigheid van Wilburg vergroten en 

ook op sociaal vlak zal hij meer dingen alleen 

kunnen doen. 
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Bijlage 2: Portret van Wolf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Wie ben ik? 

 

 

 

Ik ben Wolf en ik ben een jongen van 8 jaar. Thuis zijn we 

met vijf. Ik heb een grote zus, Emma. Zij is 10 jaar en ze 

zit al in het vijfde leerjaar. Ze kan goed spelen en 

knutselen, en verhaaltjes lezen. Emma helpt ook mama en 

dat vind ik leuk. Mijn grote broer Kobe is al 12. Hij zit in 

het eerste middelbaar. Ik vind hem leuk als we samen 

spelen en zo. En hij is soms ook grappig, hij trekt zo rare 

gezichten en dat vind ik leuk. 



 

 

Emma en Kobe vinden mij grappig. Ze zeggen dat ik soms 

grappig ben als ik het niet besef, en dan vinden zij het 

grappig. Ze vinden mij slim, omdat ik veel weet over 

dieren en zo. Mama vindt ook dat ik slim ben. En ik ben 

vrolijk en sociaal, omdat ik heel graag speel met mijn 

vrienden en veel praat. Ik ben ook nieuwsgierig, omdat ik 

hou van nieuwe dingen en ik ben nogal ongeduldig. Ik 

maak niet veel ruzie, ik ben rustig en lief. En eerlijk, dat is 

zo dat je iets echt doet als je dat belooft. Dat ben ik ook. 

Sommigen vinden dat ik stil ben, maar eigenlijk hou ik wel 

van vertellen. 

 

 

Bij een ruzie kan Wolf de groep tot bedaren brengen, en 

kan hij kordaat optreden. (Schoolrapport) 

 

 

Wolf kan soms snel ontmoedigd zijn, als een oefening niet 

lukt of hij kan niet scoren tijdens het voetballen. Maar met 

wat aanmoediging is zijn zelfvertrouwen even snel terug 

opgekrikt. (Mama, 4/3/13)  

 

 

Aan tafel spelen we soms een spelletje dat Wolf heeft, 

met dierenvragen. Dan begint hij te lezen en zegt hij wie 

de vraag mag beantwoorden. Kobe en Emma onderbreken 

hem dan, en dan wordt hij boos en loopt het meestal slecht 

af. Maar hij schept daar structuur in: ieder op zijn beurt 

en niet anders. Wolf kan soms heel verrassend uit de hoek 

komen. (Mama, 4/3/13) 



 

 

Ik luister graag naar muziek. In de auto vraag ik altijd of 

er muziek op mag. Dat liedje van Snow Patrol hoor ik 

graag, of van Urbanus. Ik hou ook van film kijken. Ik heb 

thuis heel veel films. In de vakantie gaan we soms naar de 

bioscoop, dat is een hele grote tv. Dat vind ik heel leuk. Ik 

kijk ook graag tv, naar Ketnet en Nickolodeon en Kazoom. 

 

 

 

 

 

Mijn lievelingseten is spaghetti en mijn lievelingsdier is een 

tijger. Ik heb al eens een echte tijger gezien, in 

Bellewaerde. Ik ken ook nog heel veel andere dieren. Een 

leeuw en een cheeta en een jachtluipaard zijn ook wel mijn 

lievelingsdieren. 

Bij mij thuis 

 

 

’s Avonds kijken we af en toe naar een film op tv. Het is 

soms wel wat moeilijk om een film te kiezen. Ik zit in ’t 

eerste middelbaar, Wolf nog in ’t tweede leerjaar en Emma 

in ’t vijfde, dat zijn alle drie een beetje verschillend. Dat is 

een beetje moeilijk. Emma en ik geven wel eens toe om een 

film te kijken die de anderen willen zien, maar Wolf doet 

dat niet zo veel. (Kobe, 29/11/2012) 



 

 

 

 

Ik speel veel met Emma en Kobe. In de winter maken we 

een sneeuwman, met een wortel, en oogjes en een stok. We 

hebben ook veel speelgoed. Daar spelen we mee, met 

playmobil en zo. Soms spelen we met drie samen, soms 

met twee en soms spelen we alleen. Soms maken we ook 

ruzie, door te plagen. We maken ruzie omdat iemand iets 

niet wilt geven of omdat iemand niet mag meespelen. We 

roepen dan tegen elkaar, of soms een duwtje maar niet 

echt slaan. Dan ga ik naar beneden en dan ga ik dat aan 

mama zeggen. Dan gaat mama boos zijn tegen Kobe. We 

proberen dan sorry te zeggen tegen elkaar en dan spelen 

we weer met elkaar. Soms begin ik ook een beetje te 

wenen als het ruzie is. Dan ga ik naar mijn kamer en dan 

komen Kobe en Emma mij troosten. Meestal troost mama 

mij, dat gaat soms een beetje beter als mama het doet. 

 

Als Kobe en Emma niet veel huiswerk hebben, dan helpen 

ze mij met mijn huiswerk. Dat vind ik fijn. Soms moeten 

we taakjes doen, zoals opruimen of de tafel dekken. Ik vind 

dat niet leuk, ik ga dan liever spelen. Kobe en Emma 

zeggen dat ik het toch wel een keer zal moeten doen, als ik 

wat ouder ben. 

 

 

 

 

Als we aan tafel zitten te praten, begint Wolf plots over 

iets heel anders te praten. Dat is niet leuk natuurlijk. Dan 

vragen we zijn aandacht. We zeggen dat hij moet luisteren 

en met ons meepraten. (Kobe en Emma, 29/11/12; mama, 

21/9/12 en 4/3/13) 



 

 

 

 

Soms ga ik alleen met Emma naar de bakker of de 

beenhouwer, of naar de broodautomaat. Ze vindt het leuk 

dat ze dan op mij mag letten, en ik vind dat eigenlijk ook 

wel leuk. Als we naar de broodautomaat gaan, mag ik het 

centje er insteken en het brood er uit halen. En als er dan 

een centje uitkomt, dan wisselt dat eigenlijk. 

 

 

 

 

Als we gaan slapen leest Emma soms een verhaaltje voor 

mij voor. Dat vind ik leuk. Als ze er niet aan denkt, vraag 

ik er soms naar. Mijn lievelingsboek is van Prins Kamiel. ’s 

Nachts word ik soms wakker. Mama laat wel het lichtje 

aan, maar ik ben altijd bang in het donker. Iedereen slaapt 

dan en ik ben alleen wakker. Dan ga ik bij mama en papa 

slapen, maar die sturen mij terug naar mijn bed. Ze 

zeggen dat ik niet bang moet zijn. Soms ga ik bij Kobe en 

Emma slapen. Emma vindt het leuk dat ik bij haar kom 

als ik schrik heb, dan heeft ze het gevoel dat ik haar 

vertrouw. 



 

 

Op school 

 

 

 

Op school zit ik al in het tweede leerjaar, bij juf Annemie. 

Ik doe graag rekenen en lezen. Ik ga ook zwemmen met de 

klas. En ik leer al Frans op school, zoals mijn broer en mijn 

zus. Meester Tim die leert ons liedjes, op dinsdag. Dat is 

tof. Meester Kristof komt op maandag voor te turnen. Dan 

doen we basket en tikkertje. Op dinsdag doen we ook altijd 

fietsen, met de klas. Ik heb een zware fiets, met rood en 

zwart. 

Juf Annemie vraagt iemand om naar voor te komen in de 

klas. Wolf steekt zijn hand op en wordt uitgekozen. Hij 

mag het werkwoord knippen uitbeelden. Hij doet alsof zijn 

vingers een schaar zijn en knipt in zijn haar. Als het 

antwoord geraden woord, krijgt hij een applaus van de hele 

klas. Lachend keert Wolf terug naar zijn plaats. 

(Observatie, 11/1/2013) 

 

 

Mijn zus zit op dezelfde school. Op de speelplaats houdt ze 

mij wat in ’t oog. Soms begin ik te wenen, als ik gevallen 

ben of als iemand de bal afpakt. Dan komt Emma mij 

troosten. Toen mijn broer nog op mijn school zat, hield hij 

mij ook in ’t oog en kwam hij mij ook soms troosten. Hij 

speelde voetbal met zijn klas en ik dan ook. Hij vond het 

niet altijd leuk dat ik weende. Mama zegt dat ik alleen 

mag wenen als ik pijn heb, anders gaan de andere 

kinderen met mij lachen. 



 

 

 

Ik zit met 16 in de klas. Kobe zit met 23. Wist je dat er in 

Amerika eens een klas was met misschien 80 kindjes? En 

ook met 100 en zo. Ik heb dat geleerd op school. Ik zit al 

sinds de 1e kleuterklas met dezelfde leerlingen in de klas. 

Dat zijn allemaal mijn vriendjes. We spelen voetbal op de 

speelplaats. We mogen al naar het voetbalplein, en niet 

meer naar de kleine speelplaats, zoals de kleuters. We 

spelen veel samen, ook tikkertje en verstoppertje en zo. Als 

we voetballen, doen de meisjes niet mee, want meisjes 

kunnen niet voetballen. Alleen mijn tante. Ik speel het liefst 

met de jongens, omdat ik een jongen ben. 

 

Juf Annemie geeft de opdracht om samen met je 

buurjongen of –meisje te zoeken naar werkwoorden. Wolf 

blijft zitten en kijkt rond in de klas tot zijn buurmeisje op 

zijn schouder tikt. Hij laat haar aan het woord en knikt. 

Zelf zegt hij weinig. (Observatie, 11/1/2013) 

De juf vraagt om de rekendoosjes terug op de kast te 

zetten. Wolf kijkt rond in de klas en heeft het niet 

gehoord. Het meisje dat voor hem zit, zet zich recht en 

neemt het doosje van Wolf mee. (Observatie, 11/1/2013) 

 

 

 

 

 

 

 

Soms maken we ruzie. Als het ruzie is, dan moet je aan de 

juf vragen, dan kunnen we het weer oplossen. Ik blijf dan 

altijd heel rustig. Alleen als ik verloren ben, kan ik soms 

boos of verdrietig worden, want ik kan niet zo goed tegen 

mijn verlies. 



 

 

Ik ga al sinds de kleuterklas naar dezelfde school. Ik wil 

voor altijd naar die school. Als ik in ’t eerste middelbaar 

zit, dan ga ik naar de school van Kobe. Maar ik wil liever 

in mijn school blijven, omdat het daar zo leuk is, vooral de 

speeltijd. Ik wil niet zo graag groot zijn. Als je groot bent, 

dan zal ik heel oud zijn. 

 

 

 

 

Als de bel rinkelt, is de speeltijd voorbij. Iedereen gaat in 

de rij staan. De juf komt en zegt dat de klas van Wolf naar 

binnen mag gaan. Het begint te sneeuwen. Wolf blijft staan 

en kijkt omhoog naar de sneeuwvlokken. Als iedereen 

doorloopt, merkt Wolf dat hij daar nog alleen staat en 

volgt snel de rij. (Observatie, 11/1/2013) 

 

 

 

In de klas zit ik meestal vooraan, dicht bij de juf. Soms zit 

ik alleen op een bank en soms zit er een vriendje naast mij. 

Ik zit het liefst met twee. Ik babbel nooit in de klas en ik 

kijk nooit af. Ik ben dus ook nog nooit tegen de muur gezet 

als straf. Als we oefeningen moeten maken, kan ik de 

meeste wel alleen, maar de juf moet mij wat in ’t oog 

houden. Soms moet ze iets twee keer tegen mij zeggen, of 

moet ze mij wat helpen. Er zijn nog klasgenoten die af en 

toe wat meer hulp nodig hebben. Dan komt de juf bij ons, 

en mogen de snellere leerlingen al aan iets anders 

beginnen. 



 

 

Rekening houden met anderen is soms moeilijk voor Wolf. 

Als ze in de groep zitten in de klas, dan begint hij zo ineens 

zijn eigen verhaal te vertellen en luistert niet naar de 

anderen. Hij stelt dan ook geen vragen aan de anderen. Dat 

is iets dat hij moet leren: luister naar het verhaal van een 

ander en stel eventueel een vraag. Dat is nog moeilijk, denk 

ik. Het is zo van: “ik moet iets vertellen, ik moet iets 

vertellen, en al de rest is niet belangrijk want ik moet iets 

vertellen.” (Mama, 4/3/2013) 

 

 

 

Ik vind het niet leuk dat de jongens van het vierde mij 

pesten. Ze lachen mij uit en zo. “Stoppen hou ermee op,” 

zeg ik dan. Dat is zo’n regel op school. Als ze zeggen 

“stoppen hou ermee op,” en als ze dan niet stoppen met 

pesten of plagen, dan moet je naar de juf gaan, of naar de 

directrice. Die zetten hun dan in straf. Ik ben nog nooit 

gestraft. 

 

 

Ik krijg al 2 jaar GON-begeleiding, omdat ik het een beetje 

moeilijk heb en zo. Juf Marie komt alleen op dinsdag. Dan 

doen we een oefening van Flapoor en Tim, gewoon 

huiswerk en als laatste een muizenspel of een Spiderman-

spel. Dan ga ik naar ergens anders, maar niet uit de school 

hè. Gewoon, ergens gaan zitten, maar niet in onze klas, in 

de eetzaal of zo. Ik vind dat wel leuk. Mijn klasgenoten zijn 

het al gewoon dat juf Marie mij elke week komt halen. Ze 

kennen haar al ondertussen. Er worden ook wel eens 

andere kinderen uit de klas gehaald. Soms blijven we 

gewoon in de klas, als er een groepswerk is bijvoorbeeld. 

Dan komt juf Marie bij mijn groepje zitten om ons wat te 

helpen. 



 

 

In mijn vrije tijd 

Elke dag als ik van school thuiskom, mag ik een half uurtje 

op de computer spelen. Ik heb ook een Nintendo 2, met 

heel veel leuke spelletjes. ’s Avonds kijken we tv, naar een 

film of zo, met mijn broer en zus en mama en papa. Ik 

lees ook graag. De boeken die ik lees, zijn van de bib, en ik 

lees die thuis. 

 

 

 

 

 

Elke week ga ik op zaterdag zwemmen met mijn papa. Hij 

leert mij dan van alles. Kobe en Emma deden dat ook 

maar ze zijn gestopt, want ze zaten in de hoogste groep. Ik 

kan al goed zwemmen. Ik durf al in het diep. 

 

 

Op vrijdagavond moet ik altijd naar de logopedist. Dat doe 

ik niet zo graag. Als ik ga, krijg ik achteraf van mama een 

beloning. De logopedist helpt mij met lezen, schrijven en 

rekenen. Mama geeft soms boeken mee van de school om 

te oefenen. 

 

 

Vorig jaar ging ik naar de KLJ. Ik denk dat ik weinig keren 

naar de KLJ ben gegaan, omdat mijn broer en zus niet 

gingen. Ze vonden weinig activiteiten leuk en daarom zijn 

ze meestal niet gegaan, en ik ook niet. En dan zei mama: 

“Ja kom, we gaan stoppen want we gaan meestal niet.” 



 

 

 

In de vakantie ga ik soms naar de cinema. Of naar 

Bellewaerde of de Efteling, met mijn mama en papa. Soms 

gaat ook mijn tante mee, en mijn neven en nichten. Zij 

wonen vlakbij ons. Ik ga op hele hoge en snelle attracties. Ik 

mag nog niet in de overkop, spijtig genoeg. Als het 

vakantie is, moet ik ook vakantieblaadjes maken. Mama 

helpt mij een beetje, en als ik flink werk, gaan we daarna 

iets leuks doen. 

 

Soms gaan we op reis met mama en papa en mijn broer 

en mijn zus. Dat vind ik heel leuk. Ik ben al drie keer naar 

Frankrijk geweest, en naar de zee van België. Deze zomer 

gaan we misschien naar Italië. Ik heb nog nooit op een 

vliegtuig gezeten. Ik weet niet of ik dat durf. Als ik naar 

beneden kijk, dan ben ik bang en dan heb ik heel veel 

hoogtevrees. 

 

 

 

 

 

 

Hij krijgt veel uitnodigingen van verjaardagsfeestjes. Maar 

als ik de mama’s en papa’s niet ken, dan gaat hij niet. Ik 

geef Wolf niet mee als ik de ouders niet ken, en ik kies dat 

zorgzaam uit. Maar ik ben altijd voorzichtig geweest, voor 

al mijn kinderen. Ik ben ze nooit gaan droppen zonder te 

weten: wie zijn jullie? Ik ben daar altijd voorzichtig in 

geweest. Maar, eerlijk gezegd, ik ben zelf niet zo een fan 

van feestjes en zo. Eigenlijk, als het vakantie is, dan doe ik 

dat toch. Maar ik denk dan van: laat dat kind toch eventjes 

gerust. En als ze dan toch willen komen spelen, dan 

arrangeer ik dat ze op dezelfde dag kunnen komen, en dat 

de andere dagen voor ons zijn. (Mama, 4/3/13) 



 

 

Als één van mijn vrienden jarig is, dan ga ik naar het 

verjaardagsfeestje. Dan spelen we met de Wii, of met 

geweren. Toen het mijn verjaardagsfeestje was, mocht ik 

maar vier vriendjes uitnodigen, mijn vier beste vrienden. 

Soms komt er één van mijn vrienden gewoon bij mij thuis 

spelen, in de vakantie of zo. Als Emma vraagt of er 

iemand mag komen spelen, dan wil ik dat ook graag. Dan 

belt mama naar de mama van mijn vrienden om af te 

spreken. 

 

 

En als ze dan komen, vooraf zeg ik dan ook eventjes tegen 

hem: “Wolf, Jonas komt spelen en we gaan geen ruzie 

maken en jouw speelgoed is nu ook eventjes van Jonas!” en 

dat gaat wel zo. Ja, het kan wel eens zijn dat hij dan aan ’t 

wenen was, ik weet niet waarom, en voor Jonas is dat ook 

moeilijk. Dan moet ik er even bij zijn, en zeggen dat het 

niet leuk is voor Jonas dat hij nu weent, en dan leid ik zijn 

aandacht even af en dan gaat het wel weer. (Mama, 4/3/13) 

 

 

 

Ik heb een grote neef en een grote nicht waarmee ik speel. 

Ik blijf soms bij hen slapen. Of soms komen zij bij ons 

slapen, als mama en papa niet thuis zijn. Als mijn grote 

neef op zijn Playstation speelt, mag ik meekijken. Hij speelt 

soms spelletjes voor 18 jaar, met schieten en zo, en ik ben 

nog maar 7 jaar. En daar komt dan een beetje bloed uit. 

Als er een feestje is, dan ga ik bij mijn tante en mijn neven 

en nichten, of bij mijn oma en bij pépé. Van heel onze 

familie ben ik de jongste. Dat is wel leuk. 



 

  

 

 

“Ik wil hem helpen en ik wil hem ondersteunen en ik wil heel veel 

doen voor hem, maar waar moet ik hem loslaten en zeggen: nu 

moet je het alleen doen, zo? Dat vind ik zo moeilijk bij hem. Bij de 

andere kinderen, die gaven dat zelf aan: nu doe ik het alleen. En dan 

zie je dat het lukt en dan laat je hen ook. Maar bij Wolf is dat 

moeilijk. Waar moet ik nu nog helpen en wanneer laat ik het hem 

beter zelf doen? Dat gaat niet alleen over een jas uitdoen, dat gaat 

ook over emoties, ook zo als hij aan het wenen is, dan zeg ik: ‘Wolf, 

er is geen reden om te wenen, je moet daarvoor niet wenen.’ Maar 

dan kan hij zo onophoudelijk wenen, dat hij zo helemaal van zijn 

stuk is, en dan weet ik niet goed: waar moet ik nu streng zijn en 

waar moet ik hem nu troosten?” (Mama, 4/3/2013) 

*** 



 

 

De mama van Wolf heeft drie kinderen. Kobe van 12 jaar, Emma 

van 10 jaar en Wolf zelf uiteraard. Wolf is nu 7 jaar. Toen hij 2,5 jaar 

oud was merkten mama en papa dat zijn taalontwikkeling heel 

traag verliep. Ze gingen met hem naar een pediater, waar bleek dat 

het probleem niet bij zijn gehoor lag. Ze werden doorgestuurd naar 

revalidatiecentrum ‘De Poolster’, waar allerlei tests werden gedaan 

met Wolf. Het verdict: hij had een motorische en een 

spraakachterstand. Mama ervoer: ‘De Poolster’ als erg 

ondersteunend. Op 3-jarige leeftijd moest Wolf twee voormiddagen 

per week logopedie volgen, om te werken aan zijn fijne en grove 

motoriek. 

Toen Wolf in de tweede kleuterklas zat, kreeg hij de diagnose 

autismespectrumstoornis (ASS). Voor mama en papa was dit toch 

wel een hele schok. Mama vond het heel ongeloofwaardig, omdat 

de diagnose gesteld werd op basis van momentopnames, met 

mensen die voor Wolf vreemden waren. Ze kreeg te horen dat Wolf 

geen fantasie had, terwijl dat helemaal niet strookte met wat zij 

zag. Toch merkte ze dat de ontwikkeling van Wolf anders verliep 

dan bij Kobe en Emma. Zij stonden op zijn leeftijd al verder qua 

emotionele rijpheid. Maar het gevoel van mama bij het label ‘ASS’ 

blijft dubbel. Het kan een kind minder kansen geven omdat het 

erop afgerekend wordt, maar langs de andere kant kan het ook 

deuren openen naar hulp. 

 

Toen Wolf in de derde kleuterklas zat, werd even de vraag gesteld 

of Wolf moest blijven zitten. Uiteindelijk bleek dit geen optie omdat 

hij voldoende geëvolueerd was. In het eerste leerjaar maakte Wolf 

een vlotte start. Mama was bang dat Wolf naar het buitengewoon 

onderwijs zou moeten gaan. Ze wilde niet dat hij in een hoekje 

geduurd werd, en dat hij weggehaald werd uit zijn vertrouwde 

milieu, weg van zijn broer en zus. Ze wil echter ook niet aan Wolf 

beginnen sleuren om erdoor te geraken. Dat zou zijn eigenwaarde 

en zelf beeld kunnen aantasten. Als het niet gaat, dan gaat het niet. 

Op dit moment doet Wolf het goed op school. Op vlak van taal en 

communicatie is hij erg open gebloeid. Ook zijn intelligentie is oké. 

Enkel op emotioneel gebied merkt mama dat Wolf soms anders is. 

 

Op school is de beperking van Wolf, en de extra ondersteuning die 

dat met zich meebracht, nooit een probleem geweest. Wolf kreeg 

alle kansen. De leerkrachten en de directrice stonden er 

onmiddellijk voor open en hielden er rekening mee. Eventuele 

problemen waren altijd heel bespreekbaar. Mama heeft niet het 

gevoel dat Wolf beschouwd wordt als het storende element in de 

klas.  



 

 

Wolf zit al sinds de eerste kleuterklas met dezelfde 16 kinderen in 

de klas. Er is een fijne sfeer in de klas. Toen Wolf in de eerste 

kleuterklas twee voormiddagen per week naar de logopedie moest, 

werd Wolf bij terugkeer met open armen ontvangen. Ze vertelden 

hem dan van alles en probeerden hem mee te geven wat hij gemist 

had. Sommige klasgenootjes waren en zijn erg bezorgd en 

beschermend bij Wolf. Ze willen dingen uit zijn handen nemen. 

Gelukkig hebben de leerkrachten hier wel oog voor, en geven ze 

Wolf de ruimte om zelf dingen te doen, met toch voldoende hulp 

waar het nodig is. 

 

Momenteel zit Wolf in het tweede leerjaar, bij juf Annemie. Hij ligt 

goed in de groep en is lief tegen zijn vriendjes. Wolf kan wel mee 

met de leerstof, maar is soms snel afgeleid. De juf weet dat, als ze 

iets klassikaal zegt, Wolf het niet altijd hoort. Het helpt dan om zijn 

aandacht te vragen door hem direct aan te spreken. De kinderen in 

de klas kijken daar niet meer van op, ze zijn dat zo gewoon van in 

de kleuterklas. Ook de leerkrachten weten ondertussen wel dat 

Wolf is wie hij is en er zijn een aantal punten waar ze altijd zullen 

moeten blijven op hameren, en er zijn zaken die hij misschien nooit 

uit zichzelf zal doen. Maar mama denkt niet dat dit een extra 

belasting is voor de juf of hinderlijk voor de kinderen. 

Sinds de tweede kleuterklas krijgt Wolf ook GON-begeleiding op 

school. Mama vond dat dit allemaal heel vlot werd opgestart. De 

school die de GON-begeleiding biedt, heeft hen zelf gecontacteerd. 

Mama was ook erg tevreden over de eerste GON-juf. Sinds Wolf in 

het eerste leerjaar zit is er een nieuwe GON-juf, juf Marie. De 

directrice vindt de samenwerking nogal stroef, maar mama heeft de 

indruk dat het wel goed gaat. Wolf krijgt 80 minuten per week 

GON-begeleiding. Dit jaar gaat de begeleiding door op 

woensdagvoormiddag.  

Juf Marie vertelt dat de GON-begeleiding steeds dezelfde structuur 

heeft. Dat is goed voor Wolf, zo weet hij wat hem te wachten staat. 

Het begint altijd met een gesprekje. Wolf kan vertellen over zijn 

belevenissen en stelt sinds kort ook zelf vragen aan juf Marie. 

Tegelijk oefent hij zijn communicatieve vaardigheden. Dan volgt er 

een stukje leerstofondersteuning. Vaak vraagt juf Annemie om iets 

af te werken of te herhalen, of op voorhand al eens iets met Wolf in 

te oefenen zodat hij beter mee kan in de klas. Daarna gaan ze aan 

de slag met een methode voor sociale vaardigheden: ‘Leren samen 

spelen met Flapoor en Tim’
1
. 

                                                           
1
 ‘Leer samen spelen met Flapoor en Tim’ is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen 

van zes tot tien jaar met uiteenlopende sociale problematiek. (Gubbels, H. (2008). Leer 

samen spelen met Tim en Flapoor (derde druk). Amsterdam: Pearson Assessment and 

Information.) 



 

 

Via een rollenspel werken ze dan aan dingen als beurt nemen, 

tegen zijn verlies kunnen, rekening houden met, luisteren naar 

andere kinderen,… Die dingen zijn moeilijk voor Wolf. Het 

belangrijkste is dat hij kan vertellen over zijn eigen ervaringen en 

ermee bezig is. Nadien werken ze met ‘Doe wat je leest’
2
, een 

methode voor begrijpend lezen specifiek voor kinderen met ASS. 

Dit doen ze omdat Wolf het moeilijk heeft met het begrijpen van 

opdrachten en vraagstukken. Ten slotte is er nog ruimte voor een 

spel. Juf Marie vertelt dat Wolf altijd hetzelfde spel kiest. 

 

Na dit schooljaar is de GON-begeleiding normaal gezien gedaan. 

Mama weet nog niet wat ze volgend jaar gaat doen, maar ze is 

ervan overtuigd dat ze wel iets zal vinden. Ze kunnen nog 

uitbreidingsuren aanvragen uit een pakket dat vanuit het Ministerie 

van Onderwijs voorzien wordt voor leerlingen met ASS. De 

intensiteit van de begeleiding zou dan niet meer dezelfde zijn als nu 

het geval is. 

                                                           
2
 ‘De bundel ‘Doe wat je leest’ is een oefenprogramma om (rand)normaal begaafde 

kinderen met autisme van ongeveer 7 tot 14 jaar stap voor stap te leren instructies lezen, 

correct interpreteren en systematisch uitvoeren. (Cornelis, H. & Van Beversluys, I. (2012). 

Doe wat je leest. Vormingsdienst SIG vzw.) 

Drie keer per jaar is er een overleg tussen de school, de ouders en 

de GON-begeleider. De eerste keer was dat heel confronterend 

voor mama. Plots zit iedereen daar met een dossier Wolf voor zijn 

neus, waardoor ze ging denken: “Oei, wat is er mis met mijn kind?” 

Mama is nadien met knikkende knieën naar buiten gegaan. Maar 

uiteindelijk is Wolf heel goed begeleid geweest en werd er veel 

energie ingestoken. Via een GON-map waar juf Marie elke week in 

schrijft, is ze op de hoogte van hoe de begeleiding verloopt. 

 

Daarnaast gaat Wolf wekelijks naar de logopediste. Mama kwam in 

contact met juf Kristien via de school. Op vrijdag na school gaat 

Wolf een half uurtje naar haar toe. Vroeger was er ook contact 

tussen de school en de logopediste, maar nu gebeurt dat niet meer. 

Mama ervaart de logopedie wel als positief, maar ze heeft het 

gevoel dat ze dat op dit moment ook wel zelf kan, wat de 

logopediste met Wolf doet. Mama gaat sowieso in het weekend 

met Wolf kijken op Bingel (een online oefenmodule voor leerlingen, 

www.bingel.be), ze leest met hem en ze doen samen oefeningen. 

Ook in de vakantie probeert mama om Wolfs schoolse 

vaardigheden wat bij te houden, door samen vakantieblaadjes te 

maken. Ze doen dit op een luchtige manier, met beloningen, en dat 

draagt wel zijn vruchten af. De logopedie is zeker nuttig geweest, 

maar mama twijfelt eraan of het op dit moment echt nodig is. 



 

 

Mama herkent Wolf niet in de eigenschappen die geassocieerd 

worden met autisme. Hij heeft geen nood aan structuur. Je kan met 

hem overal naartoe gaan en hij gedraagt zich. Wolf leeft ook niet in 

een afgesloten wereld. Hij is aanhankelijk en gevoelig, maar hij kan 

wel verwoorden wat hij voelt. En Wolf heeft fantasie genoeg. Als hij 

speelt, gaat hij daar volledig in op en gaat hij soms fladderen. Dat 

deed Kobe ook op die leeftijd. Het is voor mama dan ook erg 

belangrijk dat het gaat om een autismespectrumstoornis en niet om 

autisme. Ze wil niet dat Wolf bestempeld wordt als ‘de autist’. 

 

Thuis wordt de zorg voor Wolf als een automatisme beschouwd. Hij 

is één van de kinderen, hij mag zijn wie hij is. Mama omschrijft Wolf 

als een knuffelaar en een gevoelige jongen, die snel gekwetst is. 

Vooral bij mama is hij erg aanhankelijk. Hij kan er niet goed tegen 

als ze boos wordt of haar stem verheft. Dan gaat hij zich letterlijk 

aan haar vastklampen. Bij papa zal hij dan eerder timide reageren. 

Wolf is vaak emotioneel, maar hij kan ook van zich afbijten. Mama 

probeert hem te leren om weerbaar te zijn. Kobe zegt soms tegen 

Wolf: “Dommerik!” Dan zegt mama aan Wolf: “Zeg maar tegen je 

broer dat hij een brillenkop heeft.” Ze wil hem op die manier tonen: 

hij mag dat niet tegen jou zeggen, zeg dan maar iets terug. 

Kobe en Emma kunnen heel lief en beschermend zijn naar Wolf. Als 

mama of papa boos is op hem, nemen zij het over. Kobe kan soms 

ook wel erg boos of verwijtend reageren op Wolf, terwijl Emma 

meer voor rede vatbaar is. Wolf weent tamelijk veel, en hij maakt 

daar soms misbruik van. Het is voor Kobe en Emma niet altijd 

makkelijk om te onthouden dat Wolf wat extra aandacht nodig 

heeft. Ze zijn wel op de hoogte van de diagnose van Wolf. Ze weten 

dat hij meer uitleg en ondersteuning nodig heeft. Mama en papa 

hebben dit verteld om hen te laten verstaan waarom het bij Wolf 

soms anders is dan bij hen.  

 

Kobe, Emma en Wolf gingen tot vorig jaar alle drie naar dezelfde 

school. Wanneer Wolf op de speelplaats begon te wenen, was Kobe 

hierdoor soms gegeneerd tegenover zijn vrienden. Mama sprak 

Wolf er dan op aan dat hij alleen mocht wenen als hij pijn had. Hij 

moest ook niet altijd naar Kobe lopen. Ondertussen zit Kobe in het 

eerste middelbaar en gaat hij dus naar een andere school. Emma zit 

in het vierde leerjaar. Zij heeft minder gêne tegenover haar 

vrienden wanneer ze Wolf moet troosten. Ze neemt graag een 

moederrol op en houdt van het gevoel van verantwoordelijkheid. 

Het zou natuurlijk wel kunnen dat ze dat niet zal blijven leuk vinden. 



 

 

Mama vindt het niet evident om aan andere mensen te vertellen 

dat Wolf ASS heeft. Dan maken ze daar ‘de autist’ van. Daardoor 

doe je een kind onrecht aan en krijgt het minder kansen. Als 

mensen dat echter niet weten, gaan ze zich misschien boos maken 

omwille van zijn gedrag. Verzwijgen is dus niet altijd de beste 

oplossing. Tegen sommige ouders van vriendjes van Wolf heeft 

mama het wel verteld, als ze hen wat beter kende. Wolf zelf is niet 

op de hoogte van zijn diagnose. Hij is een kind zoals een ander. Hij 

realiseert zich volgens mama niet dat hij soms wat meer 

ondersteuning nodig heeft dan anderen. 

 

Mama heeft het gevoel dat het nu goed gaat met Wolf, maar toch 

heeft ze nog heel wat bezorgdheden. Ze vindt het soms moeilijk om 

te weten wat van Wolf te verwachten. Hij heeft het bijvoorbeeld 

lastig met verlies in het spel, maar is dat bij andere kinderen in de 

klas ook zo? Mama is ook bezorgd omdat Wolf niet zo weerbaar is. 

Ze is bang dat anderen misbruik van hem gaan maken of met hem 

lachen. Mama heeft het vooral moeilijk met het zoeken naar een 

evenwicht tussen ondersteunen en loslaten. Alles uit zijn handen 

nemen, helpt ook niet. Ze wil dat hij zich bewust wordt van zichzelf. 

Papa zal Wolf al rapper eens laten wenen, en mama moet soms ook 

hard zijn, maar dat is niet gemakkelijk. Wolf is echt van de kaart 

zolang een conflict niet goedgemaakt is. 

 

 

 

 

 

 

Mama zit nog met heel wat vragen over de toekomst van Wolf. 

Komt het wel goed? Ze is vooral bang dat hij zal achteruitgaan op 

school. Maar mama leeft ook op hoop. Zo zag ze op tv een 

reportage over jongeren met ASS die studeren aan de hogeschool. 

Zij zien de dingen soms anders, meer chaotisch misschien, maar 

uiteindelijk doen ze het toch ook en geraken ze er ook. Dat was 

voor mama een echte optrekker. 

 

 



 

 

Bijlage 3: Brief voor participanten 

 

Beste, 

Mijn naam is Rien Robberechts en ik studeer dit academiejaar af als Master in de Orthopedagogiek 

aan de universiteit van Gent. Momenteel ben ik volop bezig met mijn masterproef. Het betreft een 

onderzoek over sociale relaties van kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs. Ik wil 

nagaan wat sociale relaties en vriendschappen betekenen voor deze kinderen, en hoe deze worden 

beïnvloed door de ondersteuning die ze krijgen. 

Ik ben hiervoor op zoek naar drie tot vijf kinderen met een beperking die regulier onderwijs volgen, 

die voor mij een stukje van hun leven willen openstellen en hun beleving van vriendschap en sociale 

relaties met mij willen delen. Dit gebeurt via regelmatige gesprekken met deze kinderen, hun ouders 

en eventueel andere mensen uit hun omgeving gedurende een drietal maanden. In deze gesprekken 

worden een aantal thema’s besproken met betrekking tot sociale relaties. Het is voor mij vooral 

belangrijk om de participanten echt beter te leren kennen om op die manier tot boeiende 

conversaties te kunnen komen. 

De verzamelde informatie wordt dan samengebracht in een portret. De vormgeving ervan gebeurt in 

samenwerking met de participanten. De verwerkte informatie wordt ook steeds naar hen 

teruggekoppeld, en het eindproduct wordt door hen goedgekeurd. Het is ook mogelijk om anoniem 

deel te nemen. 

Mijn vraag aan u is of u en uw zoon/dochter zouden willen meewerken aan mijn onderzoek? Ik hoop 

dat we samen tot een leuke gesprekken en een mooi eindresultaat kunnen komen, waar u zelf 

nadien ook nog iets aan kunt hebben. 

Hopelijk heb ik uw interesse kunnen wekken. Indien u nog vragen hebt, mag u mij altijd contacteren.  

Vriendelijke groeten, 

  

Rien Robberechts 

 

Terlinden 88 

1785 Merchtem 

 E-mail: rien.robberechts@hotmail.com 

Gsm: 0478/725217 



 

 

Bijlage 4: Informed consent 

Informed consent 

Ondergetekenden, 

(namen van deelnemers aan het onderzoek, ouder(s) en kind) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nemen deel aan het onderzoek in functie van de masterproef van Rien Robberechts en gaan akkoord 

met volgende bepalingen: 

• Wij geven hierbij toestemming om de gegevens die verkregen worden in de loop van het 

onderzoek te gebruiken in het kader van de masterproef van Rien Robberechts.  

• Wij hebben op voorhand voldoende informatie gekregen over het materiaal dat verzameld 

zal worden en hebben hierover voldoende vragen kunnen stellen. 

• Wij beslissen zelf hoeveel informatie we geven. Als we op een vraag niet kunnen of willen 

antwoorden, hoeven we dit ook niet te doen. 

• Wij hebben het recht om op elk moment en zonder opgave van reden onze medewerking aan 

dit onderzoek stop te zetten. 

• De informatie die tijdens dit onderzoek verzameld wordt, zal strikt vertrouwelijk verwerkt en 

gerapporteerd worden. 

• Gesprekken worden opgenomen. Dit audiomateriaal wordt enkel beluisterd door Rien in het  

kader van haar masterproef. Achteraf wordt dit materiaal vernietigd. 

• Ik krijg de keuze om anoniem deel te nemen aan dit onderzoek. Dit betekent dat ik kan 

vragen om mijn naam en woonplaats niet te vermelden in het eindverslag, evenals andere 

gegevens die mijn identiteit kunnen weergeven. 

• Het eindproduct wordt door ons bekeken en goedgekeurd alvorens door te geven aan 

derden. 

Voor akkoord, 

Datum: 

Handtekening Rien Robberechts                        Handtekening deelnemer(s) onderzoek 


