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ABSTRACT 

 
Onze Vlaamse onderwijscontext is in verandering. Tien jaar geleden werd inclusief onderwijs 

in de VN-conventie naar voor geschoven als een recht van elk kind. Desondanks bleef het 

Vlaams onderwijs sterk gesegregeerd, met torenhoge leerlingenaantallen in het 

buitengewoon onderwijs tot gevolg. De komst van het M-decreet belooft hier verandering in 

te brengen. Deze masterproef focust op de overgang die kinderen maken tussen het gewoon 

curriculum en het individueel aangepast curriculum. Het keuzeproces dat hieraan voorafgaat 

is een kritische moment in de onderwijsloopbaan van kinderen. Twee verschillende 

keuzeprocessen worden binnen dit onderzoek in beeld gebracht:  

1) Wanneer er bij een leerling in het basisonderwijs wordt nagedacht over een IAC, binnen 

het gewoon of het buitengewoon onderwijs.  

2) Wanneer er voor een leerling in het laatste jaar buitengewoon lager onderwijs bekeken 

wordt wat de mogelijkheden zijn voor deze leerling in het secundair onderwijs. 

De beleving van ouders wordt in beeld gebracht door middel van 14 kwalitatieve interviews. 

Uit de resultaten blijkt dat het aangaan van een partnerschap tussen ouders en professionals 

essentieel is. Het opbouwen van partnerschap is echter geen procedureel gegeven en is 

sterk persoonsafhankelijk. In de interviews zijn enkele mooie voorbeelden van een 

gelijkwaardige relatie en inspraak op te merken, al worden er ook talrijke situaties 

beschreven waarin professionals hiërarchisch boven de ouders geplaatst worden. Vanuit hun 

expertenpositie krijgen professionals de macht om keuzeprocessen te sturen. De assumptie 

dat het buitengewoon onderwijs de meest geschikte setting is voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften is nog steeds erg aanwezig. Er zijn nog grote inspanningen nodig vanuit 

scholen, CLB’s en het beleid om een mindshift te realiseren naar het denken in termen van 

ondersteuning en redelijke aanpassingen. Enkel op deze manier kan inclusief onderwijs écht 

een recht worden van elk kind.   
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INLEIDING 

De laatste dertig jaar is er een omslag in het denken over mensen met een beperking op te 

merken waarbij we evolueren van een defectdenken naar een burgerschapsdenken. Personen 

met een beperking worden in de eerste plaats beschouwd als burgers, met dezelfde rechten 

en plichten als alle andere burgers (Van Gennep, 2000). Vanwege de barrières die zij ervaren 

in de samenleving hebben ze ondersteuning nodig om te kunnen participeren. Deze mindshift 

hangt samen met het ontstaan van de Disability Studies, het kader van waaruit deze 

masterproef vorm krijgt. Binnen dit vakgebied wordt er gestreefd naar sociale rechtvaardigheid 

voor personen met een beperking (Disability Studies Gent, z.d.), waarbij een sociaal model 

van beperking vooropgesteld wordt. Volgens het sociaal model krijgen mensen met een 

individuele functiebeperking (impairment) als het ware een ‘handicap’ (disability) door de 

grenzen en barrières die de maatschappij hen oplegt. De disability ontstaat dus in interactie 

met de samenleving (Oliver, 1996). Binnen Disability Studies worden onderzoeksmethoden 

gehanteerd die de stem en het perspectief van ervaringsdeskundigen en hun familie centraal 

stellen (Van Hove, 2009). Hierbij kiest men resoluut voor inclusie, ondersteuning, dialoog en 

empowerment en vertrekt onderzoek steevast vanuit een mensenrechtenperspectief 

(Disability Studies Gent, z.d.).  

Het burgerschapsparadigma en Disability Studies zijn onlosmakelijk verbonden met het VN-

verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Hierin wordt gesteld dat kinderen 

niet op grond van hun beperking mogen uitgesloten worden van het algemene 

onderwijssysteem, dat ze recht hebben op toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs en 

dat er redelijke aanpassingen en ondersteuning moet worden verschaft naargelang de noden 

van het kind (Verenigde Naties, 2006).  

Dus, alle kinderen in Vlaanderen samen naar school, binnen een inclusief onderwijssysteem? 

Toch niet, zo blijkt uit verschillende studies. België is momenteel zelfs koploper als het gaat 

over het aantal leerlingen dat in aparte scholen les krijgt. Meer dan in andere Europese landen 

worden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften doorverwezen naar het buitengewoon 

onderwijs (Klasse, 2015).  

De sterke segregatie waardoor ons onderwijs reeds sinds lange tijd gekenmerkt wordt, leidde 

tot torenhoge leerlingenaantallen in het buitengewoon onderwijs. De meest recente 

onderwijsstatistieken voor Vlaanderen zijn deze van schooljaar 2015-2016. Uit deze telling 

bleek dat er in totaal 448.489 kinderen in het Vlaams lager onderwijs zitten, waarvan er 25.578 

naar het buitengewoon lager onderwijs gaan. Dit is bijna 6% van de lagere schoolkinderen, 

wat een lichte vermindering is in vergelijking met 3 jaar geleden. In het secundair onderwijs 

zaten er in datzelfde schooljaar 448.228 leerlingen, waarvan 20.333 in het buitengewoon 

secundair onderwijs. Dat is 4,5% van het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen in het 

buitengewoon secundair onderwijs nam toe tot het schooljaar 2014-2015. Vorig schooljaar 

daalde dit aantal voor het eerst sinds jaren (Onderwijs Vlaanderen, 2016).  
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Figuur 1: Percentage leerlingen in het buitengewoon lager en secundair onderwijs gedurende de laatste zes 

schooljaren (Gebaseerd op cijfers Onderwijs Vlaanderen, 2016). 

Deze percentages liggen een pak hoger dan in andere Europese landen, zo blijkt uit een studie 

van het Centre for Social Policy (2012). Zij onderzochten tijdens de periode 2008 tot 2010 de 

leerlingenaantallen binnen het onderwijs in vier Europese landen, waaronder België (de 

Vlaamse gemeenschap). Terwijl 5,3% van de Vlaamse kinderen naar het buitengewoon 

onderwijs gaat, is dat in Nederland amper 3% en in Noorwegen en Engeland ongeveer 1%. 

Franke (2008) geeft hierbij aan dat in een goed werkend inclusief schoolsysteem slechts een 

zeer klein percentage (1,5 à 2%) van de leerlingen nog buitengewoon onderwijs zou volgen. 

In Vlaanderen gaat 85% van de kinderen met specifieke onderwijsnoden naar het 

buitengewoon onderwijs. In Nederland is dit 62%, in Engeland 43% (en 7% in speciale klassen) 

en in Noorwegen zit amper 4% van hen in het buitengewoon onderwijs (en 10% in speciale 

klassen). België kiest dus meer dan andere landen voor een gesegregeerd systeem met aparte 

scholen voor kinderen met specifieke onderwijsnoden (NESSE, 2012).  

 
Figuur 2: Percentage leerlingen in het buitengewoon onderwijs in verschillende landen (NESSE, 2012)1. 

                                                
1 Huidige cijfers (na het M-decreet): 4,14% van de Vlaamse kinderen en jongeren waren vorig jaar 
ingeschreven in het buitengewoon onderwijs. Wanneer we enkel kijken naar het lager en het secundair 
onderwijs, komt dit op 5,18% van het aantal leerlingen. 
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Het Vlaamse onderwijssysteem is dan toch niet zo inclusief… Maar is dat erg?  

Jazeker, zo blijkt uit tal van studies. Twintig jaar geleden toonden Oakes & Guiton reeds aan 

dat kinderen die binnen het reguliere systeem schoollopen meer sociale en schoolse 

vaardigheden verwerven dan hun leeftijdsgenoten in het buitengewoon onderwijs (Oakes & 

Guiton, 1995 in Brantlinger, 1997). Ook Sailor & McCart (2014) komen tot dezelfde bevinding 

en voegen daar aan toe dat inclusief onderwijs voordelen inhoudt voor álle leerlingen, niet 

enkel voor diegenen met een beperking.  

Naast de voordelen die aan inclusief onderwijs verbonden zijn, houdt het gesegregeerd 

systeem van buitengewoon onderwijs ook nadelen in voor zijn leerlingen. In 2010 vroeg 

Schuman zich af of het duaal systeem van regulier en buitengewoon onderwijs nog wel past 

in de 21ste eeuw gezien de huidige segregatie in het onderwijs ook leidt tot een blijvende sociale 

segregatie. Personen met een beperking die tijdens hun kinder- en jeugdjaren schoolliepen in 

een gesegregeerd milieu blijken later ook vaker geïsoleerd te leven binnen onze samenleving. 

Buitengewoon onderwijs creëert een argument voor discriminatie en stigmatisering en maakt 

het leerlingen extra moeilijk om zich weer volwaardig aan te sluiten bij leeftijdsgenoten zonder 

beperking (De Vroey & Mortier, 2002). In een onderzoeksrapport van de Vlaamse regering uit 

2009 wordt aangehaald dat een lagere scholingsgraad de kansen op de arbeidsmarkt begrenst 

en zo een risicofactor vormt voor een leven in armoede (Groenez, Nicaise & De Rick, 2009).  

Inclusief onderwijs kan aldus de sociale integratie en werkvooruitzichten van jongeren 

verbeteren (Centre for Social Policy, 2012), maar hiernaast biedt het ook potentieel voor een 

meer evenwaardige behandeling van personen met een beperking. Gezien onze steeds 

diverser wordende samenleving is het noodzakelijk dat iedereen in staat is inclusief te denken 

en te handelen. De school is de perfecte omgeving om kinderen reeds van jongs af aan te 

laten en te leren omgaan met diversiteit (Steunpunt GOK, 2008). “Als kinderen en jongeren 

niet tijdens hun schoolperiode goede voorbeelden van inclusief denken en handelen zien, hoe 

moeten zij zich dan ooit het inclusieve denken en handelen eigen maken, nodig voor een 

democratische, rechtvaardige en meer inclusieve maatschappij?” (Boerwinken, 1975 in 

Schuman, 2010). 

Ten slotte benadrukt burgerrechtenorganisatie GRIP waarom het recht op inclusief onderwijs 

zó essentieel is: “Inclusief onderwijs is de sleutel naar zelfbeschikking en vormt de opstap naar 

deelname aan de arbeidsmarkt, naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie 

in een rijke en diverse samenleving” (GRIP, 2014).  

Terwijl de stelling “eerst gewoon, dan buitengewoon” ondersteund wordt binnen de wetgeving, 

onderzoek én in de literatuur, blijft het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs 

torenhoog. De assumptie dat buitengewoon onderwijs de meest geschikte setting is voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is nog steeds erg aanwezig. Hierdoor wordt de 

vraag of het buitengewoon onderwijs ook werkelijk tegemoetkomt aan de individuele noden 

van de kinderen zelden gesteld (Simmons & Bayliss, 2007). In de praktijk lijken we dus wel 

nog een eind verwijderd te zijn van het inclusief onderwijs volgens de geest van het VN-verdrag 

en het M-decreet. Tijd voor verandering dus! 
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Dit masterproefonderzoek focust op de overgang die kinderen maken tussen het gewone 

curriculum en het individueel aangepast curriculum2 (IAC). Twee verschillende 

keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan van kinderen worden in beeld gebracht:  

1) Wanneer er bij een leerling in het basisonderwijs wordt nagedacht over een IAC, binnen het 

gewoon of het buitengewoon onderwijs.  

2) Wanneer er voor een leerling in het laatste jaar buitengewoon lager onderwijs bekeken 

wordt wat de mogelijkheden zijn voor deze leerling in het secundair onderwijs. 

Deze keuzeprocessen zijn kritische momenten in de onderwijsloopbaan van kinderen. Ze gaan 

niet louter over wat de beste plaats is voor een kind, in het overleg worden ideeën 

binnengebracht die gekoppeld kunnen worden aan het eerder omschreven defect- of 

burgerschapsparadigma. Deze ideeën kunnen de beslissing in grote mate sturen, waardoor 

keuzes ook iets zeggen over hoe er in onze samenleving gekeken wordt naar inclusie. Op 

deze manier wordt het geen denken over een plaats maar een denken over hoe er naar een 

kind gekeken wordt en hoe dit kind kan participeren.  

In lijn met Disability Studies waarbinnen de stem van ervaringsdeskundigen centraal gesteld 

wordt, interviewde ik 14 ouders die recent één van de eerder genoemde keuzeprocessen 

doorliepen. Hun perspectief en beleving staat in deze masterproef centraal. Met dit onderzoek 

wil ik inzicht geven in hoe ouders de samenwerking en het proces om tot een beslissing te 

komen ervaren. Op deze manier wil ik het lopende inclusieproces ondersteunen en bijdragen 

aan een inclusievere schoolomgeving én samenleving.  

Deze masterproef is opgebouwd uit vier delen: de literatuurstudie, de methodologie, de 

onderzoeksresultaten en het besluit. In de literatuurstudie wordt een theoretisch kader rond 

inclusie en inclusief onderwijs geschetst, waarna er wordt ingegaan op samenwerking & 

partnerschap en de rol van het CLB hierin. Hierna volgt een beschrijving van de 

probleemstelling en de methodologie. In het derde deel worden de resultaten besproken, 

waarna deze masterproef afgerond wordt met een discussie en enkele aanbevelingen voor de 

praktijk en voor toekomstig onderzoek. 

Ter afsluiting dient vermeld te worden dat de APA-normen gehanteerd werden bij het opstellen 

van de verwijzingen in de tekst en bij de opmaak van de bibliografie.  

 

  

                                                
2 Deze term wordt in het onderdeel ‘literatuur’ besproken. 
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DEEL 1: LITERATUURSTUDIE 

In deze masterproef staat de beleving van ouders over kritische momenten in de 

onderwijsloopbaan van hun kind centraal. Zoals beschreven in de inleiding worden deze 

processen beïnvloedt door hoe er in onze samenleving gekeken wordt naar inclusie. Om deze 

kritische momenten beter te begrijpen ga ik in mijn literatuurstudie dieper in op inclusie en de 

heersende paradigma’s in het kijken naar personen met een beperking. Daarnaast ga ik dieper 

in op literatuur rond samenwerking en de rol van het CLB hierin. Het concept partnerschap 

krijgt hierin een prominente plaats.  

 

1.1. Inclusie 

1.1.1. Paradigmashift 

De beeldvorming rond personen met een beperking is historisch gegroeid en is verankerd in 

tijdsgebonden waarden en normen (Wuyts, 1997). Elke samenleving heeft bepaalde politieke, 

sociale en pedagogische grondhoudingen die ook de omgang met personen met een 

beperking vastleggen (Van Gennep, 1997). Deze grondhoudingen kunnen evolueren 

waardoor ook onze kijk op en ons omgaan met personen met een beperking verandert. Ook 

de ideeën rond inclusief onderwijs zijn sterk beïnvloed door een evolutie in het denken rond 

beperking. Waar men vroeger vooral keek naar de stoornis van een persoon, is er nu meer 

aandacht voor diversiteit, mogelijkheden en ondersteuningsnoden.  

Van Gennep (2000) beschrijft aan de hand van verschillende paradigma’s de verschuiving die 

plaatsvond in de beeldvorming rond personen met een beperking. Het defectparadigma is het 

oudste paradigma en focust op de beperkingen van het kind. Vanuit een stoornisdenken is 

men gericht op het bijwerken of remediëren van de tekortkomingen, waardoor het verschil 

tussen het kind en de groep wordt verminderd (Van de Putte, Vandevelde, Poppe & De 

Schauwer, 2016). Hier is specifieke expertise voor nodig dus worden er specialisten 

ingeschakeld en hebben leerkrachten extra vorming nodig. Ouders kunnen binnen deze 

specialistische aanpak de regie over de opvoeding van hun kind verliezen (De Schauwer, 

Vandekinderen & Van de Putte, 2010). Het gevolg van deze denkwijze is dat er een eenzijdig 

beeld van het kind ontstaat waarbij er gefocust wordt op de beperkingen en moeilijkheden 

(Carrington, 1998). Dit denkbeeld leidt onvermijdelijk tot segregatie, wat ook kenmerkend is 

voor de organisatie van het onderwijs in die tijdsperiode met de opkomst van het buitengewoon 

onderwijs (Wuyts, 1997).  

In de jaren ‘60 en ‘70 evolueren we naar een ontwikkelingsparadigma waarbij er in 

toenemende mate aandacht is voor de mogelijkheden van personen met een beperking. Deze 

mogelijkheden zijn – net zoals bij andere mensen – vatbaar voor ontwikkeling. Deze visie 

leidde tot een nieuwe opvatting over de hulpverlening aan mensen met een beperking, 

voortaan ging men ervan uit dat zij dezelfde omgeving nodig hebben als anderen zodat ze ook 

dezelfde kansen zouden krijgen (Van Gennep, 2000). Dit sluit aan bij het normalisatieprincipe 

dat door Nirje en Bank Mikkelson werd ontwikkeld (Van Hove, van Loon & Vandevelde, 2010). 

Zij stellen dat personen met een beperking in levensomstandigheden moeten worden gebracht 

die zo dicht mogelijk de gewone omstandigheden van de samenleving benaderen. Hierbij 

wordt integratie vooropgesteld. Toegepast op een schoolcontext houdt dit in dat er specifieke 

maatregelen getroffen worden zodat een leerling met een beperking zich kan aanpassen aan 
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de heersende schoolcultuur. De bestaande normen binnen de school (en de samenleving) 

worden dus behouden, het is het kind dat zich moet aanpassen.  

In de jaren ’80 verloor het gesegregeerde systeem van regulier en buitengewoon onderwijs 

veel van haar vanzelfsprekendheid, onder andere door de kritiek vanuit 

emancipatiebewegingen van mensen met een beperking en ouderverenigingen. Zij pleiten 

voor een grotere toegankelijkheid van het regulier onderwijs, met de daarbij behorende 

ondersteuning (Schuman, 2010).  

Rond 1990 ontstond ten slotte het burgerschapsparadigma (Van Gennep, 2000) dat nauw 

verbonden is met een mensenrechtendiscours. De persoon met een beperking is in de eerste 

plaats een burger met dezelfde rechten en plichten als alle andere burgers. Vanwege barrières 

in de samenleving heeft hij ondersteuning nodig om te kunnen participeren, maar hierbij wordt 

volop ingezet op empowerment. Het burgerschapsparadigma zet aan tot een 

diversiteitsdenken waarin de meerwaarde van het ‘anders zijn’ erkend wordt. De beperking is 

slechts één onderdeel van de rijke identiteit van de leerling, waarvan ook zijn of haar karakter, 

temperament en interesses deel uitmaken (De Schauwer et al., 2010).  

Het burgerschapsparadigma is onlosmakelijk verbonden met het VN-verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap. Hierin wordt gesteld dat kinderen niet op grond van 

hun beperking mogen uitgesloten worden van het algemene onderwijssysteem, dat ze recht 

hebben op inclusief en hoogwaardig onderwijs en dat er redelijke aanpassingen en 

ondersteuning moet worden verschaft naargelang de noden van het kind (Verenigde Naties, 

2006). Door het verdrag te ratificeren verbindt België zich er toe om inclusie voor mensen met 

een beperking daadwerkelijk waar te maken, ook binnen het onderwijs (Van de Putte et al., 

2016). Aldus maakt het verdrag van inclusief onderwijs het principe en van buitengewoon 

onderwijs de uitzondering (de Beco, 2013). Van een duaal systeem evolueren we nu naar een 

inclusief systeem waarin onderwijs op maat van het kind centraal staat.  

Deze mindshift waarbij we van een defectparadigma over normalisatie tot een 

burgerschapsparadigma evolueerden heeft zoals beschreven een sterke invloed op de 

organisatie van ons onderwijs. Terwijl buitengewoon en inclusief onderwijs goed aansluiten bij 

respectievelijk het defect- en het burgerschapsparadigma, is ook normalisatie de dag van 

vandaag nog sterk aanwezig in het onderwijs. Goodley (2017) beschrijft hoe het onderwijs 

beïnvloed wordt door onze neoliberale samenleving waarin de vrije markt en presteren 

centraal staan. Scholen worden meegetrokken in deze competitie en het streven naar 

productiviteit wat resulteert in aanzienlijke verwachtingen ten aanzien van hun leerlingen, een 

verenging van het curriculum met een focus op wetenschap, wiskunde en taal en een 

toenemend belang van toetsen en punten. Goodley omschrijft dit als de ‘McDonaldisation of 

education’ en stelt dat deze evolutie erg veel druk legt op de leerlingen én de leerkrachten. 

Binnen de ‘abled school’ ligt de focus op het verwerven van schoolse vaardigheden en kennis 

en verdwijnt de aandacht voor sociale en culturele vaardigheden en kennis en het verwerven 

van burgerschap in de breedste vorm (Goodley, 2017). De abled school sluit aan bij het 

normalisatie-denken waarbij er gestreefd wordt naar een vastgelegde norm. Wie niet aan de 

norm voldoet (en dus niet voldoende presteert) hoort niet thuis in het regulier onderwijs.  
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1.1.2. Inclusie en inclusief onderwijs 

Inclusie is een veelomvattend concept dat niet eenduidig te definiëren is (Hodkinson, 2010). 

Cobigo, Ouellette-Kuntz, Lysaght & Martin (2012) stelden na een literatuuronderzoek vast dat 

er geen consensus bestaat over de definiëring van inclusie, maar dat er bij verschillende 

auteurs wel gelijkaardige elementen opduiken. Ze kwamen tot de volgende beschrijving:  

“(1) a series of complex interactions between environmental factors and personal 

characteristics that provide opportunities to (2) access public goods and services, (3) 

experience valued and expected social roles of one’s choosing based on his/ her age, gender 

and culture, (4) be recognized as a competent individual and trusted to perform social roles in 

the community, and (5) belonging to a social network within which one receives and contributes 

support” (Cobigo et al., 2012, p. 82). 

Cobigo et al. geven met deze omschrijving aan dat inclusie onder andere gaat over belonging, 

oftewel het gevoel erbij te horen, en over het ontvangen én zelf bieden van ondersteuning, wat 

we kunnen linken aan het begrip generosity. Inclusie heeft dus ook met waarden te maken die 

betrekking hebben op het omgaan met diversiteit in de 

samenleving (Mortier, De Schauwer, Van de Putte & Van 

Hove, 2010). Belonging en generosity vormen samen met 

mastery (meesterschap) en interdependence 

(interafhankelijkheid) de Circle of Courage, die gebaseerd 

is op de filosofie van de inheemse Amerikaanse culturen 

(Brendtro, Brokenleg & Van Bockern, 2005). Dit zijn vier 

waarden die gerelateerd zijn aan gelijkheid en sociale 

rechtvaardigheid en die binnen inclusie en inclusief 

onderwijs naar voor geschoven worden zodanig dat alle 

kinderen kunnen participeren en leren (Miles & Singal, 

2010).  

 

Inclusie is dus een ruim concept dat we niet geïsoleerd kunnen bekijken. Zoals hierboven 

aangegeven is inclusie gelinkt aan belangrijke waarden binnen onze samenleving. Daarnaast 

is de huidige inclusiebeweging ook niet los te zien van andere tendensen binnen de 

hulpverlening zoals participatie, empowerment en coöperatie (Van Hove, Mortier & De 

Schauwer, 2005). Ruimer gezien is inclusie volgens Buntinx (2007) gelinkt aan belangrijke 

maatschappelijke, wetenschappelijke en organisatorische ontwikkelingen in onze 

samenleving. Maatschappelijke ontwikkelingen waarmee inclusie verband houdt zijn de 

verschuiving van het stoornisdenken naar het diversiteitsdenken en de ruime aandacht voor 

het Quality of Life-gedachtegoed. Wetenschappelijk gezien zijn er parallellen met het sociaal 

model van handicap en het belang van evidence-based werken, en op organisatorisch vlak 

past inclusie binnen het denken vanuit ondersteuning op maat (Vandevelde & De Groef, 2015). 

Inclusie is een fundamenteel recht dat betrekking heeft op verschillende aspecten van het 

maatschappelijk leven waarvan onderwijs er één is (Van Hove et al., 2005). Met deze 

redenering komen we bij het inclusief onderwijs, dat Franke (2008) beschrijft als een 

onderwijsvisie waarbij alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, leren van en met elkaar. 

Hierdoor ontwikkelen ze zich tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de 

maatschappij.  

Figuur 3: Circle of Courage        
(Reclaiming Youth International, 2017).  
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Inclusief onderwijs gaat dus over álle leerlingen, niet enkel diegenen met een beperking. Dit 

komt ook terug in de manier waarop Mortier et al. (2010) inclusief onderwijs definiëren 

(gebaseerd op Giangreco en Neary): 

 
Figuur 4: Definiëring van inclusief onderwijs. (Mortier et al., 2010, gebaseerd op Giangreco en Neary). 

We spreken van inclusief onderwijs als de bovenstaande punten aanwezig zijn en permanent 

nagestreefd worden. Het is geen einddoel maar wel een proces waar dagelijks aan gewerkt 

en over gewaakt moet worden (Mortier et al., 2010). Net zoals in de definiëring van inclusie 

door Cobigo et al. komt ook hier naar voor dat inclusie niet louter gaat over een kind met een 

beperking dat naar dezelfde school gaat als zijn leeftijdsgenootjes zonder beperking (een 

plaatsbepaling), maar dat inclusie veel verder gaat dan dit. Inclusie is een visie, een manier 

om naar de samenleving te kijken. Inclusief onderwijs is geen doel op zich maar een middel 

om het échte doel, een inclusieve samenleving, te realiseren. Inclusief onderwijs is een deeltje 

van de bredere inclusiebeweging en is dus meer dan enkel een onderwijsconcept. “Inclusive 

education is about why, how, when, where and the consequences of educating all learners. It 

involves the politics of recognition and is concerned with the serious issue of who is included 

and who is excluded within education and society generally” (Barton, 2003, p.14).  
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1.1.3. M-decreet 

Inclusief onderwijs is beleidsmatig vastgelegd door de ratificatie van het VN verdrag inzake de 

rechten van personen met een handicap. Het M-decreet, oftewel het ‘decreet betreffende 

maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’, is de eerste stap richting 

volwaardig inclusief onderwijs.  

“Inclusief onderwijs wordt de eerste optie. Het doel is meer leerlingen in het gewoon onderwijs 

school te laten lopen en dus minder leerlingen naar buitengewone scholen te verwijzen.” 

(Onderwijs Vlaanderen, z.d.). 

Op 1 september 2015 ging het M-decreet in voege (GO! onderwijs van de Vlaamse 

Gemeenschap, 2015). Centraal staan de ‘redelijke aanpassingen’ waar elk kind recht op heeft. 

Dit zijn maatregels die het effect van de beperking neutraliseren waarmee een persoon met 

een handicap te maken krijgt in een onaangepaste (school)omgeving (CGKR, 2013). Deze 

definitie sluit duidelijk aan bij de nieuwe visie op beperking en ziet een handicap niet louter als 

een persoonlijk probleem, maar als een afstemmingsprobleem tussen de omgeving en de 

specifieke onderwijsbehoeften van de jongere (Vlaams Parlement, 2014).  

Elk kind heeft dus recht op redelijke aanpassingen om school te kunnen lopen binnen het 

regulier onderwijs. Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften moeten scholen alle 

mogelijkheden bekijken om de leerling mits redelijke aanpassingen mee te nemen binnen het 

gemeenschappelijk curriculum. Pas wanneer deze aanpassingen disproportioneel blijken te 

zijn, kan het CLB in overleg met de leerling, zijn ouders en de school een verslag opmaken 

dat de leerling toegang geeft tot een individueel aangepast curriculum (IAC). Het team bepaalt 

in overleg samen het vervolgtraject van de leerling. Ze kunnen kiezen voor inclusief onderwijs 

waarbij de leerling een IAC volgt in de huidige school of in een nieuwe reguliere school, of de 

leerling kan met zijn IAC ingeschreven worden in een school voor buitengewoon onderwijs. 

Wanneer ouders kiezen voor inclusief onderwijs wordt de leerling ingeschreven onder 

ontbindende voorwaarden. Hierna zal de reguliere school bekijken of de aanpassingen die 

nodig zijn om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling redelijk zijn. Als 

dit zo blijkt te zijn, wordt de inschrijving onder ontbindende voorwaarden omgezet in een 

definitieve inschrijving. Als de school beslist dat de maatregelen disproportioneel zijn, kan de 

inschrijving ontbonden worden. De ouders moeten in dit geval op zoek gaan naar een nieuwe 

school voor hun kind.  

Ouders hebben dus wel het recht om hun kind in te schrijven in een reguliere school naar 

keuze, maar dit is geen onverkort inschrijvingsrecht. Door de toevoeging van de ontbindende 

voorwaarde belanden ouders in een heel onzekere positie. Ook in een recent evaluatierapport 

van het M-decreet wordt opgemerkt dat de ontbindende voorwaarde het recht op inschrijving 

van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte uitholt (Onderwijs Vlaanderen, 2017). In 

hun zoektocht naar een nieuwe school kunnen ouders ondersteund worden door het CLB, al 

is dit niet zeker niet steeds het geval. Uit onderzoek van Ouders voor Inclusie blijkt dat het 

CLB vaak niet aanwezig is bij gesprekken rond de inschrijving van kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften in een nieuwe school. Wanneer er toch een CLB-medewerker aansluit kan 

deze in de meeste gevallen weinig ondersteuning bieden. Hierdoor worden deze gesprekken 

door ouders, vanuit hun kwetsbare en onzeker positie, als zeer moeilijk en emotioneel zwaar 

ervaren (Steunpunt voor Inclusie, 2016).  
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Schematisch wordt het proces tot inschrijving als volgt weergegeven:  

 
Figuur 5: Hoe leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven? (Klasse, 2014) 
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1.1.4. Het M-decreet... en nu? 

Eerder schreef ik al dat wanneer scholen voluit gaan voor inclusief onderwijs, dit betekent dat 

er een omslag in het denken moet plaatsvinden, of zoals O’Rourke (2015) het omschrijft: 

“Inclusion in schools means changing the way things are normally done.” Naast een duidelijk 

beleid en een aantal organisatorische zaken is er dus ook een mentaliteitsverandering nodig 

waarbij leerkrachten, directies, CLB-medewerkers en ouders evolueren van een 

stoornisdenken naar een diversiteitsdenken. GRIP (2015) stelt vast dat deze mindshift nog 

niet voldoende gerealiseerd is, wat leidt tot een aantal spanningsvelden binnen het inclusief 

onderwijs.  

De verandering in denken en handelen heeft een grote impact op de werking van een school 

waarbij elke leerkracht achter de nieuwe visie moet staan om voluit voor inclusief onderwijs te 

kunnen gaan. Inclusief onderwijs vereist dus een schoolcultuur die openstaat voor diversiteit. 

Hiervoor moet de school niet enkel aandacht hebben voor de noden van leerlingen met 

beperking, maar moet ze breder kijken naar verschillen die er zijn tussen leerlingen 

(Carrington, 1998). Ook organisatorische omstandigheden zoals gedeeld leiderschap en een 

grote betrokkenheid bij het schoolgebeuren van leerkrachten en studenten kunnen ervoor 

zorgen dat er beter omgegaan wordt met diversiteit binnen de school (Ainscow & Sandill, 

2010). 

Een ander spanningsveld draait rond de handelingsverlegenheid bij leerkrachten. 

Verschillende leerkrachten staan twijfelachtig tegenover inclusief onderwijs omdat ze denken 

niet voldoende opgeleid te zijn om een kind met een beperking de gepaste ondersteuning te 

bieden (O’Rourke, 2015). Ook te grote klassen of een tekort aan ondersteuning binnen de klas 

is een spanningsveld dat bij leerkrachten twijfels oproept (Ainscow & Sandill, 2010). De 

overheid stimuleert de reguliere scholen om hun verantwoordelijkheid op te nemen voor alle 

leerlingen, maar verstrekt daartoe niet de benodigde middelen (Franke, 2008) waardoor de 

beschikbare ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te beperkt is 

(GRIP, 2015). Toch geeft Biklen (2000) aan dat leerkrachten er in moeten geloven dat hun 

leerlingen kunnen en zullen veranderen, groeien en leren. Ze moeten verwachtingen hebben 

naar de leerling toe en ervan uitgaan dat de leerling belangrijke competenties heeft. Een 

leerling heeft een leerkracht nodig die hem ondersteunt in het overbruggen van de kloof tussen 

enkel het aanwezig zijn in de klas en echte inclusie. “Few students are positioned to make 

their way alone.” (Biklen, 2000, p. 342). 
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1.2. Samenwerking / partnerschap 

Deze masterproef handelt over twee mogelijke keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan van 

kinderen: de overstap naar een individueel aangepast curriculum (IAC) en de overstap vanuit 

het buitengewoon lager onderwijs naar het secundair onderwijs. Deze overgangen zijn 

kritische momenten waarop er over heel wat elementen nagedacht wordt, maar waarbij het 

ook gaat over de keuze tussen inclusief en buitengewoon onderwijs. Terwijl het overleg lijkt te 

gaan over een plaats, moeten we eigenlijk veel breder dan louter die plaats kijken. Dit overleg 

gaat niet enkel over of een kind beter in deze reguliere school of in die buitengewone school 

past, het gaat ook over hoe we in onze maatschappij staan ten opzichte van inclusie, diversiteit 

en kinderen met een beperking en wat voor een school we willen zijn.  

Gezien de complexiteit van deze beslissingen zal een goede samenwerking tussen alle 

betrokkenen essentieel zijn om deze kritische momenten vlot te laten verlopen. Het CLB zal 

binnen dit overleg een belangrijke positie innemen gezien het keuzeproces onder hun regie 

verloopt (Prodia, 2015). In het volgend stuk geef ik uitleg bij deze regieverantwoordelijkheid 

en rolomschrijving van het CLB binnen keuzeprocessen, om dan te bekijken hoe de 

samenwerking tussen CLB, leerling, ouders, school en externe betrokkenen vorm krijgt. 

 

1.2.1. Positie / rol van het CLB 

Een belangrijke betrokkene in de keuzeprocessen is de CLB-medewerker. Hij of zij is de enige 

persoon die het verslag op kan stellen dat de leerling toegang geeft tot een IAC. Door dit 

verslag vervalt het onverkort inschrijvingsrecht van ouders binnen het regulier onderwijs. 

Alleen al door deze taak heeft de CLB-medewerker een onmisbare rol in het proces. Maar de 

opdracht van het CLB gaat verder en is een stuk veelzijdiger dan louter het administratieve 

werk. In hun Mission Statement staat beschreven dat de CLB’s leerlingen, hun ouders, de 

leerkrachten en de schooldirecties ondersteunen bij het verhogen van het welbevinden van de 

leerlingen. Ze werken hierbij vraaggestuurd, wat inhoudt dat ze op vraag van leerlingen, 

ouders, leerkrachten of schooldirecties onderzoek doen, informatie en advies verstrekken en 

instaan voor begeleiding. Dit waar nodig in samenwerking met externe diensten. De Centra 

werken samen met alle betrokkenen binnen vier domeinen (Onderwijs Vlaanderen, 2003):  

 het leren en studeren; 

 de onderwijsloopbaan; 

 de preventieve gezondheidszorg; 

 het psychisch en sociaal functioneren. 

Hierbij moet benadrukt worden dat het CLB-team een erg belangrijke rol toebedeeld wordt 

binnen deze samenwerking gezien het als draaischijf fungeert tussen alle betrokkenen (Prodia, 

2015). 

In 2015 werd er een uitbreide audit uitgevoerd naar de werking van de Centra voor 

Leerlingenbegeleiding (Onderwijs Vlaanderen, 2015). Hierin worden enkele sterktes van de 

Vlaamse CLB’s belicht, zoals hun deskundigheid, respect voor het beroepsgeheim en de 

multidisciplinaire werking van de Centra. Hiernaast werden ook enkele zwaktes aangegeven. 

Zo komt in de audit naar voor dat de kwaliteit van de ondersteuning erg persoonsafhankelijk 
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is. Hierbij wordt ook aangehaald dat goede relationele vaardigheden van de CLB-medewerker 

cruciaal zijn om een vertrouwensrelatie met ouders en leerlingen op te bouwen.  

“(…) blijkt dat de kwaliteit van het CLB, tijdige reacties, goede communicatie, initiatief, … 

afhankelijk of zelfs sterk afhankelijk zijn van individuele medewerkers.” (Onderwijs Vlaanderen, 

2015, p. 120). 

Ook de onafhankelijke positie van het CLB blijft in de audit niet onbesproken. De CLB’s dienen 

neutraal advies te geven aan alle actoren in het onderwijs en stellen daarbij niet de school of 

de ouders maar wel de leerling centraal. De doelstellingen van het CLB zijn bijgevolg niet 

steeds congruent met die van de school. Sommige directeurs van basis- en secundaire 

scholen en sommige leerlingen en ouders geven aan dat het CLB te weinig aanwezig en te 

weinig zichtbaar is op de school. Een grotere aanwezigheid kan er echter toe leiden dat de 

onafhankelijke positie en de onpartijdigheid van het CLB in het gedrang komt. Uit het 

auditrapport blijkt namelijk ook dat personen uit kansengroepen nu reeds een gebrek aan 

onafhankelijkheid van het CLB ervaren, wat voor hen drempelverhogend werkt (Onderwijs 

Vlaanderen, 2015). 

Leerlingbegeleiding is een taak van school en CLB samen (Prodia, 2015). Het M-decreet geeft 

aan dat dit het best kan gebeuren aan de hand van het zorgcontinuüm. Hierbij stelt de school 

– in samenwerking met het CLB – een zorgbeleid op waarin er 3 fasen doorlopen worden: 

brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg (Onderwijs Vlaanderen, z.d.). Prodia 

voegt hier nog een 4de fase aan toe: het individueel aangepast curriculum (IAC). Binnen het 

zorgcontinuüm is naast het schoolperspectief ook steeds het CLB-perspectief aanwezig. Als 

schoolnabije instantie speelt het CLB een subsidiaire rol in de ondersteuning en de begeleiding 

van leerlingen, ouders en leerkrachten (Prodia, 2015).  

 
Figuur 6: Het zorgcontinuüm (Prodia, z.d.). 

Vanuit een handelingsgerichte visie zijn ouders gelijkwaardige partners in het hele zorgtraject 

van hun kinderen. Hoe groter het respect, vertrouwen en betrokkenheid aan beide kanten, hoe 

meer kans op een succesvolle aanpak. De school en het CLB nemen als professionele 

partners het initiatief, gekaderd in het continuüm van zorg. In elk van de fases binnen het 
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zorgcontinuüm is overleg met ouders en ouderbetrokkenheid belangrijk, al kan dit naargelang 

de fase op een andere manier vorm krijgen. 

In de brede basiszorg moeten scholen reeds sterk inzetten op ouderbetrokkenheid. Een goede 

relatie met ouders en betrokkenheid of participatie van ouders in deze fase vergemakkelijken 

het bespreekbaar maken van eventuele moeilijkheden in een latere fase. Wederzijdse 

verwachtingen worden op elkaar afgestemd met respect voor elkaars situatie en standpunten 

(Prodia, 2015). In onderzoek wordt opgemerkt dat scholen te weinig aandacht hebben voor 

het betrekken van ouders met kinderen met een beperking bij de school. Net zoals alle andere 

ouders hebben zij baat bij voldoende contact en communicatie, al hebben zij op sommige 

vlakken enkele extra noden waar dus ook voldoende aandacht voor moet zijn (Hornby & Witte, 

2010). Binnen de verhoogde zorg worden in overleg de onderwijs- en opvoedingsbehoeften 

van de leerling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en/of ouders 

geformuleerd. De ouders en de leerling worden vanaf dit moment steeds geïnformeerd en 

indien mogelijk actief betrokken. Vanuit een handelingsgerichte visie wordt gestreefd naar 

maximale samenwerking en afstemming.  

In de fase van uitbreiding van zorg start het CLB een diagnostisch traject op waarbij er ingezet 

wordt op een nauwe samenwerking met de leerling, de ouders en de school. In gesprekken is 

er ook aandacht voor eventuele oplossingen die de ouders gevonden hebben als reactie op 

ervaren problemen. Het is belangrijk om zicht te krijgen op het referentiekader van de ouders 

en dit in gesprekken te bevragen. Ouders moeten steeds betrokken worden bij assessment, 

het maken van beslissingen en interventies (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Wanneer er 

wordt overgegaan naar een IAC worden de ouders geïnformeerd over de mogelijkheid om de 

vraag te stellen aan de huidige school of aan een andere school voor gewoon onderwijs om 

hun kind studievoortgang te laten maken op basis van het individueel aangepast curriculum 

(Prodia, 2015). De taak van het CLB is reeds veelomvattend maar zal in de toekomst nog 

uitbreiden gezien er in de nieuwe conceptnota leerlingbegeleiding aangegeven wordt dat de 

CLB-medewerkers de partners worden die de regie in handen nemen tijdens de twee laatste 

fasen (Kinderrechtencommissariaat, 2017). 

 

1.2.2. Samenwerking / partnerschap met alle betrokkenen  

De relatie tussen ouders en professionals is reeds gedurende lange tijd onderwerp van 

discussie en onderzoek. In de literatuur wordt vooropgesteld dat de ideale vorm van een ouder-

professional relatie een volwaardig partnerschap is (Maes, Bruyninckx & Goffart, 2003). 

Partnerschap is een ‘modern day mantra’ binnen onderwijs aan kinderen met specifieke 

onderwijsbehoeften en wordt voorgesteld als een vanzelfsprekend ideaal. Ondanks alle reeds 

vergaarde kennis blijkt uit studies echter dat de samenwerkingsrelaties in de praktijk 

problematisch verlopen en – zowel door ouders als door professionals – eerder beschreven 

worden als stresserend en conflictueus (Hodge & Runswick-Cole, 2008) dan als volwaardig 

partnerschap.  

Partnerschap is een ruim begrip dat in verschillende contexten een andere betekenis krijgt 

(Murray, 2000) en door verschillende auteurs op een andere manier gedefinieerd wordt. Hodge 

& Runswick-Cole (2008) stellen vast dat wanneer er gepraat wordt over partnerschap het 

steeds gaat over een soort van samenwerking waarbij er ideeën met elkaar gedeeld worden. 
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Deze omschrijving wordt door verschillende auteurs aangevuld met een aantal andere 

factoren.  

Een belangrijk kenmerk van partnerschap bestaat er uit dat de verschillende betrokkenen 

samen op zoek gaan naar de juiste aanpak of keuze. Keuzeprocessen zijn zoek- en 

denkprocessen waarbij de beste beslissing niet onmiddellijk duidelijk is. Het samen op weg 

gaan is een belangrijk kenmerk van een constructieve samenwerking, wat één van de zeven 

uitgangspunten is binnen handelingsgericht werken – een kader dat gehanteerd wordt bij 

leerlingenbegeleiding. Binnen een constructieve samenwerking zoeken de verschillende 

betrokkenen samen naar een geschikte aanpak met respect voor elkaars beleving en mening 

(Prodia, 2015). Samenwerken met leerlingen, hun ouders en leerkrachten is een essentieel 

kenmerk van professioneel handelen. Twintig jaar eerder gaf ook Armstrong (1995) reeds aan 

dat naast wederzijds respect partnerschap ook draait rond de wil om samen en met elkaar te 

leren.  

Wat vaak terugkomt in de literatuur rond partnerschap is het belang van een gelijkwaardige 

positie tussen de betrokkenen. Elke partner levert vanuit zijn eigen positie en 

verantwoordelijkheid een wezenlijke bijdrage aan het keuzeprocesproces (Pameijer & van 

Beukering, 2015). Zowel de ouders, de school als externe betrokkenen brengen informatie, 

kennis, vaardigheden en ideeën in die kunnen bijdragen aan het overleg. Alle betrokkenen zijn 

gelijkwaardig en de partnerschapsrelatie is gebaseerd op de overtuiging dat elke persoon recht 

heeft op een eigen visie. Hierbij wordt er getracht een gemeenschappelijk doel na te streven 

(Maes et al., 2003). Een uiteindelijke beslissing wordt in overleg gemaakt en ouders moeten 

hierin steeds gehoord worden (de Geeter, Poppes & Vlaskamp, 2002). Op deze manier 

probeert men een hiërarchische relatie waarbij de beslissingsmacht bij de school ligt uit te 

sluiten. Desondanks merkt Keen (2007) op dat ouders nog vaak assertief moeten zijn en actief 

voor hun mening moeten opkomen om ervoor te zorgen dat deze gehoord wordt. Wanneer 

hun mening verschilt van deze van de professional blijkt deze laatste het meeste invloed te 

hebben op de uiteindelijke beslissing (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Uit ditzelfde onderzoek 

blijkt ook dat sommige leerkrachten ouders proberen te overtuigen van hun visie. Professionals 

stellen zich vaak op als één front en verkondigen in groep dezelfde mening, wat ouders het 

gevoel geeft dat zij samenspannen tegen hen. Deze opstelling waarbij professionals eerder 

gezien worden als tegenstanders is uiteraard nefast voor het partnerschap.  

Byrne (2013) haalt aan dat hoewel de wetgeving stelt dat ouders kunnen kiezen uit 

verschillende opties gaande van volledige inclusie tot buitengewoon onderwijs, dit in de praktijk 

toch soms in contrast staat met begrenzingen die ouders ervaren binnen het regulier onderwijs. 

"In extreme cases, decisions were ‘forced’; participants had been offered choice but at the 

same time had been deprived of it or were bullied to choose a certain way” (Salecl, 2010 in 

Mann, Cuskelly & Moni, 2015).  

Ook een eerlijke en open communicatie moet aanwezig zijn om van volwaardig partnerschap 

te kunnen spreken (Maes et al., 2003). Een transparante communicatie tussen alle 

betrokkenen wordt als essentieel gezien om een keuzeproces vlot te laten verlopen (Pameijer 

& van Beukering, 2015). Iedereen is op de hoogte van het doel van het overleg en alle stappen 

die daarin gezet worden. De school en de ouders delen belangrijke informatie met elkaar opdat 

iedereen goed geïnformeerd zou zijn. Leraren zijn onderwijsprofessionals en verantwoordelijk 

voor het onderwijs. Ouders zijn ervaringsdeskundigen en verantwoordelijk voor de opvoeding 

(Pameijer & van Beukering, 2015). Ouders moeten dus ook de kans krijgen om hun eigen 
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kennis, die ze opgebouwd hebben in hun dagelijkse ervaringen met hun kind, in te brengen in 

het overleg. Zij kennen hun kind het best en hebben als ervaringsdeskundigen een schat aan 

ervaring en kennis opgebouwd over hun kind. We gaan er steeds van uit dat ouders competent 

zijn, het beste voor hebben met hun kind en dat ze zich bewust zijn van hun 

verantwoordelijkheden (Pameijer & van Beukering, 2015). Professionals moeten de informatie 

van ouders als even waardevol beschouwen als de informatie die ze zelf bezitten (de Geeter 

et al., 2002).  

Hiernaast wordt er ook van professionals verwacht dat ze de ouders goed informeren over het 

verloop van het proces, de mogelijkheden en het functioneren van het kind op school. De 

informatie moet op een begrijpelijke wijze aan hen overgebracht worden (Maes et al., 2003). 

Dit proces is geen éénrichtingsverkeer en omvat veel meer dan het informeren van 

betrokkenen. Het gaat om tweerichtingsverkeer waarbij er in dialoog nieuwe inzichten en 

oplossingen ontstaan (Pameijer & van Beukering, 2015). Uit onderzoek van Isarin (2000) blijkt 

dat de kennis die ouders verzamelen de onzekerheid over de toekomst van hun kind verkleint 

en tegelijkertijd de eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op die toekomst vergroot. 

Ouders goed informeren biedt dus heel wat voordelen. Uit ditzelfde onderzoek blijkt echter ook 

dat ouders zelf actief op zoek moeten gaan naar kennis omdat professionals deze niet steeds 

met hen delen. De informatie die ze wél krijgen van professionals is daarnaast vaak weinig 

bruikbaar, ouders hechten meer belang aan informatie die ze meenemen uit gesprekken met 

andere ouders in gelijkaardige situaties en uit hun deelname aan georganiseerde 

oudergesprekken. Doordat ouders soms beschikken over te weinig of verkeerde informatie 

wordt het moeilijker voor hen om een weldoordachte keuze te maken (Mann et al., 2015). 

Volwaardig partnerschap veronderstelt volgens Maes et al. (2003) ook beschikbaarheid, 

vertrouwen en engagement. Een professional wordt een partner wanneer de ouder het gevoel 

heeft in alle vertrouwen bij deze persoon terecht te kunnen. Dit vereist een begripsvolle en 

empathische houding van de professional. De betrokkenen moeten ervaren dat er naar hen 

geluisterd wordt en dat zij ernstig genomen worden (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Pas door 

op een open en respectvolle manier met elkaar te communiceren kan er een vertrouwensband 

opgebouwd worden, wat als een voorwaarde voor partnerschap gezien wordt (Keen, 2007). 

Ook een oprechte betrokkenheid van professionals draagt bij tot het opbouwen van 

vertrouwen. Isarin (2005) wijst er wel op dat de betrokkenheid van ouders en professionals – 

ondanks inspanningen van professionals – steeds van een andere orde blijft. De emotionele 

betrokkenheid van ouders is veel groter gezien het over hun eigen kind gaat. Ouder ben je 

levenslang, terwijl je als professional maar tijdelijk en op bepaalde momenten betrokken bent. 

Deze grote betrokkenheid van ouders resulteert in een eigenwijsheid.  

Ten slotte draagt ook een respectvolle houding ten opzichte van het kind met oog voor diens 

moeilijkheden én mogelijkheden, sterktes en capaciteiten bij aan een positieve relatie (Hodge 

& Runswick-Cole, 2008). Toch is deze respectvolle houding niet bij alle professionals 

aanwezig. Ryan & Runswick-Cole (2008) geven aan dat ouders soms het gevoel hebben te 

moeten opkomen voor hun kinderen op overleg met professionals. Hierdoor verandert hun 

eigen houding ook langzaamaan van een ‘worrier’ naar een ‘warrier’.  
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1.2.3. Partnerschap, of toch niet? 

Toegepast op onderwijs betekent volwaardig partnerschap in de eerste plaats dat er afgestapt 

wordt van de klassieke expert-leek-verhouding waarbij professionals zich nadrukkelijk boven 

ouders plaatsen. In het streven naar volwaardig partnerschap wordt deze hiërarchische relatie 

vervangen door een samenwerking waarbij ouders en professionals elkaar wederzijds 

respecteren en het maken van de beslissingen en afspraken met elkaar delen (Keen, 2007). 

Jones (1998) benoemt dit als het onderhandel-model, waarin alle partijen samen 

onderhandelen over het proces om uiteindelijk een gezamenlijke beslissing te nemen. Ook 

binnen het handelingsgericht werken (HGW) geeft men aan dat er een evolutie 

plaatsgevonden heeft in hoe de betrokkenen zich tegenover elkaar verhouden. Zij geven aan 

dat “de paternalistische attitude waarbij de diagnost als expert met autoriteit optreedt inmiddels 

plaatsgemaakt heeft voor een cliëntgerichte attitude waarbij de diagnost aansluit bij de vragen, 

verwachtingen, wensen, behoeften en voorkeuren van de betrokkenen.” (Pameijer & van 

Beukering, 2015). Hiermee geven zij eenzelfde boodschap als Jones, al gebruiken ze hierbij 

andere termen.  

Waar Jones en HGW de evolutie beschrijven als een proces dat reeds heeft plaatsgevonden, 

hebben andere auteurs hier een andere kijk op. Hodge & Runswick-Cole (2008) geven aan 

dat professionals nog te vaak de rol van expert innemen. Dit kan vasthangen met een 

(ver)ouder(d)e visie op een samenwerkingsrelatie maar ook met de schoolse context waarin 

medische en professionele discours vaak nog hoger gewaardeerd wordt dan andere discours. 

Een mogelijk gevolg hiervan is dat ouders meegaan in de mening en het advies van de 

‘experts’ en zo akkoord gaan met beslissingen waarin ze zich eigenlijk niet kunnen vinden. 

Ouders maken soms keuzes om zo te voldoen aan de verwachtingen die ze voelen vanuit 

professionals (Hodge & Runswick-Cole, 2008). In het licht van de keuzeprocessen kunnen 

ouders door deze verwachtingen het gevoel krijgen een beslissing tot overstap naar een IAC 

te moeten nemen, hoewel zij hier eigenlijk niet achter staan. 

Een gevolg van de expertenpositie van de professional is dat ouders niet op gelijkwaardige 

hoogte komen te staan als een partner maar dat zij gedegradeerd worden tot de positie van 

informant. Ouders merken dat hun eigen persoonlijk kennis over hun kind minderwaardig is 

aan die van de professional. Hun eigen mening over hun kind wordt door hun grote emotionele 

betrokkenheid als onbetrouwbaar beschouwd. Dit vormt ontegensprekelijk een barrière voor 

het opbouwen van een gelijkwaardig partnerschap. Hodge & Runswick-Cole (2008) geven aan 

dat professionals die de inbreng van ouders afwijzen als ‘te emotioneel’ en ‘ongeïnformeerd’ 

dit kunnen doen om hun eigen identiteit als expert te beschermen.  

Door het positioneren van ouders als informanten wordt er geïnsinueerd dat de macht om 

beslissingen te maken niet bij hen ligt. Ouders informeren de professionals die dan een keuze 

maken. Als antwoord hierop gaan sommige ouders zelf professionele kennis ontwikkelen. Ze 

voelen zich beter geïnformeerd maar hebben hierdoor wel het gevoel dat ze niet enkel meer 

een ouder kunnen zijn. Naast papa of mama moeten ze ook een para-professional zijn binnen 

de medische en onderwijssector (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Ondanks hun rol als 

(onbetaalde) para-professional worden ze nog steeds beschouwd als passieve partners er 

wordt er van hen verwacht dat ze volgzaam zijn aan de échte experten.  
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Door de ongelijkwaardige relatie tussen professionals en ouders krijgen deze laatsten een erg 

kwetsbare rol toebedeeld (Hodge & Runswick-Cole, 2008). Zo blijkt uit onderzoek dat ouders 

geen extra info durven vragen of een professional niet durven tegenspreken uit angst om als 

een ‘moeilijke ouder’ bekeken te worden. Anderen durven hun mening niet uitspreken uit angst 

de professional te beledigen. Ze vrezen dat hun kind hierdoor minder ondersteuning zal krijgen 

en dat zij bekeken zullen worden als slechte ouders. Dit maakt dat gesprekken met 

professionals voor ouders erg stresserend kunnen zijn, “meer nog dan de diagnose of het 

gedrag van het kind”. Ze omschrijven het als één van de moeilijkste aspecten van het hebben 

van een kind met een beperking. Naast stresserend is de relatie met de professional er ook 

één die een dubbel gevoel met zich meedraagt. Isarin (2001) beschrijft het als volgt: 

“Professionele woorden brengen behalve verlossing ook lijden; handelingsrichtlijnen geven 

lucht, maar fungeren ook als keurslijf; interventies worden verwacht, maar ook gevreesd.” 

Enerzijds vinden ouders dat ze professionele hulp nodig hebben, maar anderzijds zorgt dit ook 

voor conflicten. Ontevredenheid is er op verschillende domeinen, zoals het gebrek aan 

inspraak of informatie, maar Isarin voegt hier ook onvrede over de bejegening, over 

wachttijden, bureaucratie en professionele onzorgvuldigheid aan toe.  

Door de moeilijkheden die sommige ouders ervaren bij de keuze van de school voor hun kind, 

kunnen we stellen dat de uiteindelijke keuze niet altijd de echte voorkeur is van de ouders. 

“This study indicates that decision-making was, for some, and especially for parents of children 

with intellectual disability, a matter of compromise or surrender rather than active choice.” 

(Mann et al., 2015). 

De klassieke expert-leek verhouding kan overstegen worden door aandacht voor de 

kenmerken die eerder werden beschreven. Uit onderzoek van Dunst, Johanson, Rouds, 

Trivette & Hamby (1992, in Dunst, 1995) blijkt verder dat zowel ouders als professionals 

dezelfde antwoorden geven op de vraag wat de essentiële kenmerken zijn van een goede 

samenwerking en partnerschap. Beide partijen vinden o.a. vertrouwen, respect, een open 

communicatie, het delen van informatie en elkaar steunen belangrijk. Wanneer zij bovendien 

gemeenschappelijke doelen nastreven en dit doen in wederzijds vertrouwen en respect, dan 

wordt hun samenwerkingsrelatie omgevormd tot een echt partnerschap. Wederkerigheid 

tussen ouders en professionals wordt gezien als een voorwaarde voor partnerschap en zal 

bovendien leiden tot een wederzijds empowerment bij beide partners.  

Verder geeft Isarin (2001) aan dat goede professionals het onophefbare verschil in kennis en 

ervaring erkennen als een verschil dat betekenisvol en leerzaam is, en dit zowel voor ouders 

als voor professionals. Goede professionals erkennen tevens dat een hiërarchische invulling 

van het verschil tussen deskundige en leek – en niet het verschil als zodanig – de relatie tussen 

professionals en ouders onder druk zet. Gelijkwaardigheid blijkt dus ook voor Isarin een 

essentieel kenmerk te zijn van partnerschap. Het gaat er niet om dat ouders de taal van 

hulpverleners leren spreken, net zo min als het er om gaat dat hulpverleners de taal van ouders 

leren spreken. Waar het om gaat is dat ouders en hulpverleners onderkennen dat er een 

gebied is waar ze elkaars taal niet onmiddellijk verstaan. Waar het om gaat is dat beide partijen 

hun eigen taal kunnen spreken en bereid zijn de taal van de ander op haar eigen waarde te 

schatten (Isarin, 2005). Op deze manier kunnen zij komen tot positieve partnerrelaties. 
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DEEL 2: METHODOLOGIE 

 
In dit 2de deel wordt de methodologische opzet van dit onderzoek uiteengezet en gemotiveerd. 

Hierbij worden de probleemstelling, het soort onderzoek, de methode van steekproefselectie 

en dataverzameling, de analysetechniek en tenslotte ook de methodische kwaliteit van dit 

onderzoek toegelicht. 

2.1. Probleemstelling 

De Vlaamse onderwijscontext is in verandering. De voorbije decennia zagen we een evolutie 

in het denken rond beperking van het defectparadigma over normalisatie tot het 

burgerschapsparadigma. Elk van die paradigma’s zijn de dag van vandaag (nog) zichtbaar in 

onze samenleving en beïnvloeden ons denken en handelen. Internationaal moest het VN-

verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor een kentering in het onderwijs 

zorgen. Inclusief onderwijs werd een recht voor elk kind en scholen moesten ondersteuning 

verschaffen als antwoord op de noden van kinderen met een beperking (Verenigde Naties, 

2006). Desondanks is het Vlaamse onderwijs nog steeds sterk gesegregeerd, met torenhoge 

leerlingenaantallen in het buitengewoon onderwijs tot gevolg. Uit de meest recente 

onderwijsstatistieken blijkt dat 6% van de Vlaamse lagere schoolkinderen les volgt in het 

buitengewoon onderwijs (Onderwijs Vlaanderen, 2016). Hiermee is België binnen Europa 

koploper als het gaat over het aantal leerlingen dat les volgt in aparte scholen. Meer dan in 

andere Europese landen worden Vlaamse kinderen met specifieke onderwijsbehoeften 

doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs (NESSE, 2012). 

De komst van het M-decreet belooft hier verandering in te brengen. Het nieuwe decreet heeft 

als doel om tot redelijke aanpassingen te komen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften en om zo meer leerlingen binnen het gewoon onderwijs te houden (al dan 

niet met een individueel aangepast curriculum of IAC). Dit masterproefonderzoek vindt plaats 

in deze veranderende onderwijscontext en focust op de overgang die kinderen maken tussen 

het gewone curriculum en het individueel aangepast curriculum. Het keuzeproces dat hieraan 

voorafgaat is een kritische moment in de onderwijsloopbaan van kinderen. Twee verschillende 

keuzeprocessen worden binnen dit onderzoek in beeld gebracht:  

1) Wanneer er bij een leerling in het basisonderwijs wordt nagedacht over een IAC, binnen het 

gewoon of het buitengewoon onderwijs.  

2) Wanneer er voor een leerling in het laatste jaar buitengewoon lager onderwijs bekeken 

wordt wat de mogelijkheden zijn voor deze leerling in het secundair onderwijs. 

Omdat dit onderzoek vanuit een Disability Studies kader vertrekt, ligt de nadruk op de beleving 

van deze kritische momenten door de betrokken ouders. Hoe ervaren zij het overleg met de 

verschillende betrokkenen? Hoeveel vrijheid ervaren zij in het maken van de keuze? Wat 

ervaren zij als ondersteunend in het keuzeproces? Welke factoren zijn voor hen belangrijk in 

het maken van hun keuze? Zoals in kwalitatief onderzoek gebruikelijk is, werd de 

onderzoeksvraag van deze masterproef bewust ruim en open geformuleerd. Zo hadden de 

betrokken ouders de ruimte om zelf onderwerpen in te brengen die voor hen belangrijk waren 

binnen hun keuzeproces (Plochg & van Zwieten, 2007).  
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2.2. Onderzoeksbenadering 

Gezien de focus op de beleving van ouders werd er gekozen voor een kwalitatief 

onderzoeksdesign (Baarda, de Goede & Teunissen, 2001). Kwalitatief onderzoek is een vorm 

van interpreterend onderzoek waarbij empirische gegevens op een systematische en 

controleerbare wijze worden verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd. Wezenlijk daarbij is 

dat de verschillende onderzoeksfasen door elkaar heen kunnen lopen. Dit betekent dat 

kwalitatief onderzoek een iteratief karakter heeft, de onderzoeker kan deze fasen meerdere 

malen cyclisch doorlopen (Plochg & van Zwieten, 2007). De afname van de interviews, analyse 

van de resultaten en theorievorming liepen gedurende deze masterproef door elkaar en waren 

geen strikt afgebakende fasen.  

Meer specifiek wordt in deze masterproef een kwalitatief exploratief onderzoeksdesign 

gehanteerd wat inhoudt dat er niet vertrokken wordt vanuit een op voorhand vastgelegde 

theorie. Wel is het onderzoek hypothesevormend van aard, na de data-analyse zullen er 

hypotheses gevormd worden rond de beleving door ouders van aspecten binnen de eerder 

beschreven keuzeprocessen. Het doel is aldus om tot inzichten te komen op een domein waar 

tot nog toe weinig wetenschappelijke kennis over bestaat (Mortelmans, 2013).  

 

2.3. Participanten 

De participanten aan dit onderzoek waren ouders die recent een keuzeproces doormaakten in 

de onderwijsloopbaan van hun kind. In totaal werden de ouders van 14 kinderen bevraagd. 9 

van deze kinderen zitten in het lager onderwijs, bij hen werd er nagedacht over de overstap 

naar een IAC. De andere 5 kinderen maakten dit schooljaar de overstap van het buitengewoon 

lager onderwijs naar het secundair onderwijs.  

 

Figuur 7: Overzicht participanten. 

 



  
25 

Voor de selectie van de participanten kreeg ik hulp vanuit het Vrij CLB Gent, waar ik gedurende 

zes maanden halftijds stage liep. Verschillende CLB-medewerkers contacteerden ouders die 

recent een keuzeproces doorliepen met de vraag of zij vrijwillig hun medewerking wouden 

verlenen aan het onderzoek. Met toestemming van deze ouders gaven de CLB-medewerkers 

vervolgens hun contactgegevens door aan mij zodat ik rechtstreeks met hen verdere 

afspraken kon maken voor het interview.  

Dankzij de medewerkers van het Vrij CLB Gent vond ik genoeg bereidwillige ouders voor mijn 

onderzoek. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat CLB-medewerkers zelf 

ouders konden aanreiken waardoor de selectie van participanten niet willekeurig verlopen is. 

Dit heeft tot gevolg dat de meerderheid van de betrokken ouders vrij positief terugblikt op het 

gelopen proces, wat uiteraard niet bij alle ouders in deze situaties het geval zal zijn. Door 

tijdens het interview voldoende door te vragen en hierbij ook te benadrukken dat de informatie 

vertrouwelijk behandeld wordt, heb ik wel een goed beeld gekregen van hoe deze ouders hun 

proces beleefden en welke moeilijkheden hierin vervat zitten.  

Hiernaast was er tijdens dit onderzoek ook aandacht voor het perspectief van de CLB-

medewerkers. Zij spelen in vele gevallen een grote rol binnen het keuzeproces en waren ook 

belangrijk voor het welslagen van dit onderzoek doordat ze de schakel vormden tussen de 

onderzoeker en de participanten. Hun visie werd meegenomen door middel van een korte 

brainstormsessie naar aanleiding van het opstellen van de interviewgids en een uitgebreidere 

focusgroep aan de hand van vignettenonderzoek.  

 

2.4. Dataverzameling  

Voor het semi-gestructureerd interview stelde ik een interviewgids op met richtinggevende 

vragen (Howitt, 2010). Hiervoor deed ik in eerste instantie beroep op de literatuur waarna ik 

ook over mogelijke onderwerpen en concepten overlegd heb met een groep CLB-

medewerkers. Via deze concepten kwam ik tot verschillende vragen, die opgenomen zijn in 

de bijlage van deze masterproef. Tijdens het interview werd er flexibel omgesprongen met de 

interviewgids, in veel gevallen gaven de ouders reeds uit zichzelf antwoord op vragen die nog 

niet gesteld waren. Deze vragen werden dan uiteraard overgeslagen. Bijvragen werden 

gesteld om zo dieper in te gaan op wat de ouders aanhaalden. De interviewgids moet dus 

eerder beschouwd worden als een leidraad (Howitt, 2010).  

Tijdens de interviews werkte ik – met toestemming van de ouders – met een audiorecorder 

zodat ik actief kon luisteren. Na mijzelf voor te stellen gaf ik nogmaals uitleg over het 

onderwerp en het doel van het interview. Hierbij werd beklemtoond dat het interview anoniem 

is en dat de uitgeschreven versie van het interview met niemand gedeeld wordt, met 

uitzondering van de promotor van dit onderzoek. Alle ouders verklaarden zich hiermee akkoord 

en ondertekenden het informed consent, waarna de audiorecorder aangezet werd en het 

interview van start ging. Alle gesprekken vonden plaats bij de participanten thuis. Bij de meeste 

interviews was één ouder aanwezig, bij enkele waren dit beide ouders.  

Tijdens de interviews nam ik een onbevangen en geïnteresseerde actieve luisterhouding aan. 

Alle ouders vertelden hun verhaal erg open en eerlijk. Mijn positie als jonge studente én 

stagiaire binnen het CLB – maar daarnaast ook de belofte tot anonimiteit – droeg ongetwijfeld 

bij aan de vertrouwelijke manier waarop de ouders hun ervaringen deelden.  
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Voor elk interview werd ruim de tijd genomen. De interviews varieerden in lengte maar duurden 

gemiddeld iets langer dan een uur, met uitschieters van bijna 2 uur.  

De focusgroep had als doel om aan de hand van vignetten het perspectief van CLB-

medewerkers binnen te brengen in het onderzoek. Vignettenonderzoek wordt vaak toegepast 

als aanvulling op andere technieken (zoals in dit geval de semi-gestructureerde interviews) om 

extra informatie te verzamelen (Barter & Renold, 1999). Aan de hand van 

situatiebeschrijvingen wil men de betekenis exploreren die concrete praktijken hebben voor de 

participanten en zo hun meningen, percepties, overtuigingen en attitudes naar boven halen 

(Barter & Renold, 1999). Meestal stellen vignetten hypothetische situaties voor maar in dit 

onderzoek is geopteerd om met citaten te werken die rechtstreeks uit de interviews met de 

ouders komen. Elk citaat beschreef een afzonderlijke situatie die gelinkt kon worden aan het 

werk van de CLB’ers in de focusgroep. Er werden vijf vignetten geconstrueerd waarin 

verschillende thema’s uit de data-analyse van de verhalen van de betrokken ouders naar voor 

kwamen. De participanten aan de focusgroep werden uitgenodigd om op de voorgelegde 

situaties te reageren. De vijf vignetten zijn opgenomen in de bijlage.  

  

2.5. Data-analyse 

Met de toestemming van alle participanten werden zowel de focusgroep als de interviews 

opgenomen met een audiorecorder. De interviews werden vervolgens ad verbatim uitgetypt 

door de onderzoeker. Elke transcriptie werd verschillende keren nauwkeurig doorgelezen en 

vervolgens werd er een cross-case analysis uitgevoerd. Hierbij wordt de inhoud van de 

interviews horizontaal (over de interviews heen) geanalyseerd en gecodeerd op thema’s 

(Mortier, Van Hove, De Schauwer, Van de Putte & Loots, 2008). Thema’s die in verschillende 

interviews terugkwamen, gelijkaardige patronen of uitzonderingen en opvallende uitspraken 

werden eruit gelicht en verder bekeken.  

 

2.6. Kwaliteitscriteria 

De kwaliteit van een kwalitatief onderzoek kan aan de hand van verschillende begrippen 

besproken worden. In dit onderzoek wordt er gefocust op de betrouwbaarheid en de validiteit.  

Maso & Smaling (1998) definiëren betrouwbaarheid als de afwezigheid van toevallige of 

onsystematische vertekeningen van het object van studie. De interne betrouwbaarheid wordt 

gezien als de consistentie van gegevensverzameling, data-analyse en conclusies van het 

onderzoek. Om een goede interne betrouwbaarheid te waarborgen werden alle interviews 

opgenomen en door de onderzoeker zelf uitgeschreven (Maso & Smaling, 1998). De externe 

betrouwbaarheid peilt naar de herhaalbaarheid of repliceerbaarheid van het onderzoek. Deze 

wordt in deze masterproef nagestreefd door een grondige uitwerking van de methodologie om 

zo duidelijkheid te scheppen over het verloop van de studie (Baarda et al., 2001).  
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Validiteit wordt door Maso en Smaling gedefinieerd als de afwezigheid van systematische 

vertekeningen. De interne validiteit gaat na of de interpretaties die de onderzoeker maakt van 

zijn data overeenstemmen met de gegevens die hij heeft verzameld (Mortelmans, 2013). Een 

goede methode om een hogere interne validiteit te bereiken is het gebruik van triangulatie. In 

dit onderzoek werd er zowel bronnentriangulatie (semi-gestructureerde interviews en 

focusgroepen) als onderzoekerstriangulatie toegepast (Maso & Smaling, 1998). De voorlopige 

data-analyse werd samen met de transcriptie van enkele interviews voorgelegd aan externen 

om eventuele problemen en gaten in de analyse op te merken. Hiernaast legde de 

onderzoeker de uitgetypte interviews ook voor ter controle aan de betrokken ouders. Op deze 

manier konden zij hier nog aanvullingen bij maken of zaken verduidelijken. De externe validiteit 

verwijst naar de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten naar andere personen of 

situaties (Maso & Smaling, 1998). Aangezien in deze masterproef de beleving van specifieke 

ouders in specifieke situaties centraal staat, is het niet nuttig om te streven naar generalisatie 

en een hoge externe validiteit. 

 

Omdat dit onderzoek vanuit een Disability Studies kader vertrekt, ligt de nadruk op de beleving 

van de kritische momenten door de betrokken ouders. Mijn masterproef brengt dus in de eerste 

plaats de ouders en hun perspectief in beeld. Hun verhalen en ervaringen staan centraal. Om 

inclusief onderwijs te implementeren volgens de geest van de VN-conventie is het belangrijk 

om de stem van álle betrokkenen te horen, niet enkel die van professionals. Ik wil met dit 

onderzoek de stem van ouders naar boven brengen omdat deze nu nog te vaak vergeten 

wordt. Dit is met andere woorden onderzoek in het teken van de praktijk en met als doel om 

beweging te brengen in deze praktijk. Inclusie is een recht van elk kind maar niet elk kind krijgt 

ook de kans om een inclusief traject aan te gaan. Met deze masterproef wil ik 

onderwijspartners bewuster maken van de stem van ouders en de moeilijkheden die zij 

ervaren. Op deze manier hoop ik de evolutie naar een meer inclusief onderwijssysteem én een 

inclusievere samenleving te ondersteunen.  
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DEEL 3: RESULTATEN 

3.1. Wie zit er rond de tafel? 

Bij een keuzeproces rond overgang naar een IAC of de overstap van het buitengewoon lager 

onderwijs naar het secundair onderwijs zijn er steeds verschillende professionals betrokken. 

Naast de school gaat het hier ook over het CLB, diensten voor thuisbegeleiding, enz.  

Binnen de interviews is het opvallend dat de mate van betrokkenheid van de school erg kan 

verschillen. Terwijl de school bij sommige ouders erg betrokken was bij het keuzeproces, was 

dit bij anderen toch minder het geval. Eén ouder miste de betrokkenheid vanuit de school niet 

doordat deze gecompenseerd werd door de aanwezigheid van professionals vanuit het 

revalidatiecentrum, thuisbegeleiding en CLB.  

Ik heb genoeg mensen waarbij ik terecht kan met mijn specifieke vragen. Ik ken 

voldoende professionelen die uiteindelijk veel meer weten dan de juffen. Eigenlijk 

weten zij er zo goed als niets van.  

Hierbij moet opgemerkt worden dat de sterke aanwezigheid van professionals tijdens een 

keuzeproces de beslissing ongetwijfeld in een bepaalde richting stuurt. Elke professional heeft 

zijn eigen visie en referentiekader van waaruit hij of zij kijkt.  

De klasleerkracht is bij alle ouders aanwezig op het overleg en speelt in vele gevallen een 

grote rol in het keuzeproces. Wanneer ouders over de leerkracht van hun kind praten valt het 

op dat deze een erg groot verschil kan maken.  

Als ik bekijk hoe M. ging differentiëren van “oké, dat heb jij niet verworven dus we gaan 

daar nog wat…” En dan kom je het jaar daarna bij een juf die dat differentiëren niet 

meeheeft en die zegt “4de leerjaar”. Was M. nog zijn leerkracht geweest, dan was hij 

volgens mij gewoon daar gebleven… 

De leerkracht doet ertoe en kan het verschil maken tussen het gewoon curriculum blijven 

volgen en een overstap naar een IAC. Deze leerkrachtafhankelijk is bij ouders een heikel punt 

en zorgt voor ‘wat als..?’ redeneringen (wat als mijn kind bij díe leerkracht had gezeten in 

plaats van bij deze?) en zaait heel wat twijfel.  

Naast de klasleerkracht zijn ook vaak de zorgcoördinator en eventuele zorgleerkrachten 

aanwezig op het overleg. In het buitengewoon onderwijs kan de sociale dienst betrokken zijn, 

zij steunen ouders voornamelijk in hun zoektocht naar een gepaste school. Ook de directie 

sluit soms aan op het overleg, al is het opvallend dat in bijna de helft van de interviews zij niet 

vernoemd worden. Wanneer de directie wél genoemd wordt, namen zij in de meeste gevallen 

geen belangrijke rol op. Ouders geven aan dat de directie hoofdzakelijk aanwezig is op het 

overleg om het proces op te volgen en uit steun naar hun team toe.  

In de gevallen waarin de directie wel een prominente rol opnam, hebben de meeste ouders 

een eerder negatieve houding ten aanzien van het schoolhoofd. Directieleden leken in deze 

situaties dan ook vooral als overbrengers van een negatieve boodschap op te treden. Eén 

directeur weigert naar het volgend schooljaar toe uitspraken te doen over de klasgrootte, terwijl 

dit net een doorslaggevende factor is in het keuzeproces van de ouder. Een andere directrice 

maakte haar mening omtrent de keuze wel erg duidelijk:  
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Dat zeiden ze elke keer: “We gaan hem wel proberen vooruit helpen maar het is jammer 

dat hij niet meekan. Hij zit hier niet op zijn plaats. Hij zou beter naar een school gaan 

die geschikt is voor hem. Hij moet naar een andere school, hij moet naar het 

buitengewoon onderwijs.” 

Naast de betrokkenen vanuit de school zelf zijn er ook externen betrokken. Het CLB is steeds 

aanwezig bij grote besprekingen. Heel wat ouders met een kind waarbij er nagedacht wordt 

over een IAC geven aan dat de CLB-medewerker voor hen een grote informerende rol had, 

deze persoon gaf hen informatie over GON, BuO, de toegangspoort, scholen, 

revalidatiecentra, e.d. Hun expertise wordt als waardevol ervaren, ze worden aanzien als 

personen met ervaring binnen deze keuzeprocessen. Daarnaast is de CLB-medewerker voor 

enkele ouders ook een ondersteunend persoon doorheen het proces.  

Het CLB was voor ons wel diegenen die het meeste wisten van wat gebeurt er nu en 

wat moet er dan gebeuren en tot wie moet ik mij nu richten. 

Er is een discrepantie op te merken tussen hoe ouders in het regulier en het buitengewoon 

onderwijs het CLB ervaren. In het buitengewoon onderwijs schrijven ouders het CLB vooral 

een administratieve rol toe. Dit kan verklaard worden doordat er in het BuO reeds veel 

ondersteuning aanwezig is door professionals die ervaring hebben met en kennis hebben over 

de ondersteuningsnoden van kinderen. De leerlingen en hun ouders zijn hier reeds zeer nauw 

omringd. De ouders hebben het gevoel dat de school wel samenwerkt met het CLB maar voor 

hen is dit meer een proces dat zich op de achtergrond afspeelt.  

Wanneer er een ION- of GON-begeleider aanwezig is, neemt deze ook deel aan het overleg. 

In de interviews komt vooral naar voor dat GON-begeleiders de brug maken naar het 

buitengewoon onderwijs d.m.v. informatieverstrekking en het samen bijwonen van een 

infoavond, inclusief onderwijs lijken ze minder ter sprake te brengen. Verschillende ouders 

geven aan dat ze een nauwe band hebben met hun thuisbegeleider. Ze ervaren steun van 

deze persoon, de thuisbegeleider gaat soms mee op schoolbezoek en kan vanuit zijn ervaring 

ook heel wat info geven. Ouders geven aan dat de thuisbegeleider een vollediger beeld heeft 

van het kind dan andere professionals, hij of zij ziet ook hoe het kind thuis is.  

De thuisbegeleidster staat vrij dicht bij ons omdat die eigenlijk echt de brug maakt 

tussen… Die komt eerst naar hier om te luisteren naar wat wij niet kunnen en willen 

zeggen (lacht). Omdat dat een heel moeilijk evenwicht is… Als ouder zijt ge al blij dat 

uw kind daar zit. Dan is het moeilijk om dingen te zeggen die je minder vindt omdat je 

dan denkt van ze doen al zoveel voor hem. Terwijl dat zij dat dan objectiever bekijkt en 

dan zegt van: “Dat is wel gegrond, dat is niet gegrond...”  

Ook therapeuten van het revalidatiecentrum kunnen betrokken zijn bij het keuzeproces. Zij 

hebben een goed zicht op de schoolse vaardigheden en evolutie van het kind. Therapeuten 

hebben doorgaans veel ervaring en zijn daardoor een geloofwaardige bron van informatie voor 

ouders. Hiernaast zijn er enkele professionele betrokkenen die één of twee keer genoemd 

werden, zoals het COS, opvoeders uit een MFC en een kinderpsychiater. Deze werden door 

de ouders vooral om advies gevraagd. Wanneer het kind verandert van school, sluit er soms 

ook iemand van de nieuwe school aan op het overleg. 
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Figuur 8: Betrokken professionals. 

Bij overleg rond de schoolloopbaan van kinderen zijn dus heel wat personen betrokken. 

Sommige ouders zijn blij dat ze op zo’n uitgebreid team kunnen rekenen, maar een mama 

geeft ook aan dat er voor haar teveel mensen rond de tafel zaten, zeker op het moment dat 

het moeilijk liep en de gesprekken een negatievere toon kregen.  

Ge zit daar dan als ouder hè, hier (wijst) en dan een gans tribunaal van mensen die 

zeggen hoe slecht het wel niet gaat. Ik vind het soms wat veel volk aan de tafel bij zo’n 

gesprekken. 

Ook op de focusgroep met CLB-medewerkers wordt aangegeven dat het belangrijk is om – 

zeker bij moeilijke gesprekken – op voorhand na te denken over wie er bij het overleg 

betrokken moet zijn. Het is voor CLB-medewerkers echter niet eenvoudig om aan andere 

partners zoals zorgcoördinatoren te vragen om níet aanwezig te zijn op het overleg.  

Elke ouder overlegt ook met meerdere personen uit zijn netwerk over het keuzeproces. Een 

eerste belangrijke betrokkene is uiteraard het kind zelf. Alle ouders vinden de stem van hun 

zoon of dochter belangrijk, al kan de mate waarin ze deze meenemen in de beslissing wel 

verschillen. In het lager onderwijs houden ouders vooral rekening met het welbevinden van 

hun kind. Sommige ouders praten ook met hun kind over de keuze, al benadrukken ze hierbij 

wel dat het hùn keuze is en blijft. Bij kinderen die de overstap maken naar het secundair 

onderwijs vormen hun interesses een belangrijke factor in het bepalen van de schoolkeuze. 

Sommige ouders laten de keuze volledig aan hun kind over, anderen proberen dit wel nog wat 

te sturen.  

Als hij gewoon beroeps hoorde, zei hij: “Mama, ik wil naar het gewoon beroeps.” Ik zeg: 

“Ja maar S., dat is dan zonder…” Allez, we zijn er nog niet uit. Ze zijn liever geen 

uitzondering hè. Je kan ze dat niet kwalijk nemen. 

Alle ouders overleggen met hun (ex-)partner over de beslissing. In de 14 interviews is hierop 

één uitzondering waarbij de ex-partner helemaal niet betrokken is bij het overleg. Hiernaast 

overleggen ouders in de meeste gevallen ook met familieleden en vrienden. Broers en zussen 

van het kind kunnen een invloed hebben op de keuze, al is deze eerder beperkt. Eén mama 

geeft wel aan dat haar oudere zoon als tolk optrad en zo een grote ondersteunende rol had. 

Andere familieleden en vrienden bieden in vele gevallen een luisterend oor.  
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Verschillende ouders geven aan dat vrienden en familie te weinig kennis hebben om echt te 

kunnen meedenken.  

Met mijn mama heb ik er ook over gesproken… Maar zij begrijpt dat te weinig, die heeft 

te weinig zicht op dat onderwijs.  

Verschillende ouders maken een onderscheid tussen personen die door hun job kennis 

hebben over het onderwijs en zij die dat niet hebben. Diegenen met kennis worden duidelijk 

meer geconsulteerd en nauwer betrokken bij het keuzeproces dan anderen. Ook het hebben 

van ervaringsdeskundigheid (zelf ouder zijn van een kind met een beperking of zelf een 

ondersteuningsnood hebben) is een eigenschap die maakt dat ouders deze personen meer 

als een partner zien of hen meer om advies vragen.  

Doorheen het keuzeproces leren sommige ouders ook andere ouders kennen die zelf een kind 

hebben met specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld op infoavonden in het BuO of op 

ouderavonden georganiseerd door thuisbegeleidingsdiensten. Op deze avonden praten 

ouders over de procedure, wachtlijsten en verschillende scholen. Een ouder geeft hierbij ook 

aan dat de ervaringen van anderen en hun valkuilen en tips waardevol zijn om mee te nemen. 

Maar ook in helemaal andere situaties geraken ouders in gesprek met elkaar: 

Ik stond in de Delhaize te praten met een vriendin, zij vroeg van “hoe is ’t met P.?” 

Waarop dat ik zei: “hij gaat veranderen van school.” “Ah, naar waar zou ‘t ge hem 

sturen?”, en ik zeg zo “Aja, buitengewoon onderwijs. Ofwel naar O., ofwel naar S.” In 

de rayon van ’t WC-papier draait er hem ineens ne meneer om: “Ah, S., maar jong mijn 

dochter heeft daar gezeten, zo’n goeie school enal!” Kent ge da, zo van die mensen 

die ge nog nooit gezien hebt? (lacht) Ge staat daar met u WC-papier in u handen. “Aja.”  

Eén ouder ging ook actief op zoek naar de verhalen van andere ouders op de websites van 

verenigingen zoals Ouders voor Inclusie en de Downvereniging.  

 

3.2. Partnerschap 

3.2.1. Gelijkwaardigheid 

Een eerste belangrijk kenmerk van partnerschap is een gelijkwaardige positie tussen de 

betrokkenen. In de interviews zijn hier een aantal sprekende voorbeelden van op te merken. 

Sommige ouders geven aan dat hun verhaal een plek krijgt op het overleg en dat dit als 

evenwaardig beschouwd wordt aan de ervaringen van de professionals. Zowel de ouders, de 

school als de externe betrokkenen kunnen hun mening geven en krijgen inspraak.  

De ouder had wel een goed gezag. Als wij zeiden: “het moet zo gebeuren”, dan gingen 

ze wel die lijn op. ’t Is niet dat wij er maar bijzaten voor spek en bonen. Das nie waar.  

Verschillende ouders vinden dat ze voldoende inspraak hadden in het overleg. Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat diezelfde ouders veelal aangeven dat de gesprekken steeds vlot 

verliepen en iedereen op dezelfde lijn zat. Of deze ouders ook diezelfde inspraak zouden 

ervaren wanneer ze een andere mening zouden hebben dan de school blijft hierdoor 

onduidelijk. Op de vraag of er rekening gehouden werd met haar mening, antwoordt een mama 

het volgende: 
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Ja, ik denk het. Omdat ik ook zelf zag dat het niet meer ging.  

Wanneer er wél meningsverschillen zijn, ligt de inspraak van ouders toch wat moeilijker. Een 

vader had het gevoel zijn ervaringen met zijn kind te moeten bewijzen tegenover de school. 

Een andere mama vond dat haar mening niet serieus genomen werd.  

En vanaf dat ik begon te babbelen, begonnen zij direct met hun ogen te draaien. Ik had 

niet het gevoel dat ik iets mocht zeggen. Als ik iets zei dan gaven ze mij zo’n antwoord 

van “ja, maar…” Dat ik dacht van maar ik mag toch ook…? Mijn ding telt toch ook? Das 

toch ook juist? 

Ook een andere mama had het gevoel dat het overleg eerder binnen de procedure past die 

de school hanteert. De school legt haar advies rond de overgang naar het secundair onderwijs 

voor aan ouders met de duidelijke verwachting dat zij hiermee akkoord gaan en het proces 

afgerond is. Zij beschrijft dit als “de formele afraspeling van wat moet”.  

De meeste ouders hebben vertrouwen in de verschillende betrokkenen. Ze vertrouwen erop 

dat ze de juiste informatie krijgen en dat elke betrokkene het beste voor heeft met hen en hun 

kind. Ouders geven aan dat de betrokkenen goed weten wie hun kind is en ze vertrouwen dan 

ook op hun adviezen. 

Ik weet begot nie meer wat er daarin stond of hoe dat omschreven was. Maar weet ge 

hoe dat komt? Dat is van L. (CLB-medewerker) en wij vertrouwen L. gewoon volledig 

(lacht). 

Twee ouders geven wel duidelijk aan dat ze meer vertrouwen hebben in de GON-leerkracht 

dan in de klasleerkracht.  

Ik voel mij daar minder op mijn gemak bij dan bij de ION-juf omdat we die al langer 

kennen. En omdat je van die ION-juf ook weet dat die daar 100% achter staat. Terwijl 

bij de klasjuf heb je soms zo wat schrik om ze te overbevragen. Als ik een neutrale 

vraag stel dan kan het zijn dat zij misschien al direct denkt van dat moet en dat zal en… 

En ja, das zeker niet de bedoeling.  

Ouders zijn veelal opgelucht wanneer ze te horen krijgen dat de ION- of GON-begeleiding ook 

het volgend schooljaar door dezelfde persoon wordt gegeven. Op deze manier komt er een 

stukje continuïteit binnen in het onderwijs aan hun kind, wat vanuit de school zelf in de meeste 

gevallen niet het geval is. In de meeste Vlaamse scholen wisselen leerlingen jaarlijks van 

leerkracht. Dit gebrek aan continuïteit bemoeilijkt uiteraard het opbouwen van partnerschap. 

Niet enkel de ouders maar ook hun kinderen moeten elk schooljaar opnieuw wennen aan een 

nieuwe leerkracht. Hiernaast moeten ook deze nieuwe leerkrachten elk jaar op zoek naar 

welke aanpak het beste aansluit bij de noden van hun leerlingen.  

Je voelt wel dat die juf het wel gewoon is, dat ze bijna automatisch denkt aja, zo voor 

L. Dat loopt zeer goed dit jaar. Maar het jammere is natuurlijk, het is december, de juf 

is zeer goed ingewerkt. En dan ja, met juni is dat weer gedaan hè. Volgend jaar moet 

er weer iemand van nul beginnen en dat is zo het absurde van het systeem hè.  
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3.2.2. Wederzijds respect 

Naast een gelijkwaardige positie is ook de aanwezigheid van wederzijds respect een vereiste 

voor partnerschap. Overleg rond de schoolloopbaan van kinderen is een gevoelig en vaak 

emotioneel onderwerp. Een respectvolle manier van communiceren is essentieel voor een 

goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Bij de meesten verliepen de gesprekken op 

een respectvolle manier. 

Niettegenstaande dat soms de boodschappen niet altijd zo aangenaam waren. Dat 

doet geen deugd hè. Maar de manier waarop het gebracht was, als bedreigend of 

onomkeerbaar… Zo boodschappen hebben wij nooit gekregen.  

Al blijft het opletten welk communicatiemiddel gebruikt wordt. Mails worden snel verstuurd 

maar zijn uiteraard niet de beste manier om gevoelige onderwerpen te bespreken.  

Want er zijn nu zo mails rondgegaan die echt op mijn maag liggen. Dat is zo hè want 

dat wordt dan doorgegeven en zo verstaan en… Nee… Dat was niet leuk.  

Respect komt ook tot uiting in de manier waarop professionals praten over het kind en diens 

functioneren. Eén van de uitgangspunten in handelingsgericht werken is dat er steeds 

aandacht moet zijn voor de positieve aspecten en de sterktes van het kind. De meeste 

professionals slagen er volgens de ouders in om de mogelijkheden van kinderen te blijven zien 

en benoemen.  

Het vertrouwen dat zij er in had van W. heeft zijn mogelijkheden, W. kàn. Inderdaad, er 

is die dyspraxie maar daarnaast is er nog veel meer. En dat kon de juf ook altijd zien.  

Wanneer professionals gefocust zijn op de negatieve aspecten verloopt de samenwerking 

moeizaam. Een mama verliet huilend het overleg door de voortdurende stroom aan negatieve 

opmerkingen. Voor één mama was de negatieve houding van de school ook een factor die 

mede bepalend was in haar beslissing om de stap te zetten naar een IAC in het buitengewoon 

onderwijs.  

Als er op ’t einde in je complimentenschriftje een hele epistel staat over hoe slecht het 

wel niet gaat, dan denk ik van nee… Dan zijn er geen pluimen meer.  

Beeldvorming gebeurt niet enkel in gesprekken maar ook in de verslaggeving. Ouders merken 

op dat er in het verslag dat opgesteld werd door het CLB, en dat hun kind toegang geeft tot 

een IAC, aandacht is voor de zaken die moeilijk lopen én voor de sterktes van hun zoon of 

dochter. In de meeste gevallen wordt het verslag voorgelegd aan de ouders voordat dit aan 

andere teamleden wordt doorgegeven. Dit wordt door de ouders geapprecieerd. Een ouder 

merkt wel op dat het verslag duidelijk gebaseerd is op eerdere verslagen en wat er gezegd is 

op overleg.  

Haar verslag was een samenvatting van wat er al op de schoolraden gezegd was. Daar 

stond in dat wij als ouders toch wel de nodige feedback nodig hebben. Dat vond ik raar 

want ik heb met O. (CLB-medewerker) nooit een gesprek gehad over mijn dochter dus 

waar haalt ze dat dan dat wij altijd feedback willen? 
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Ouders appreciëren het ook wanneer ze bij een schoolbezoek al een verslag vanuit de school 

of het CLB meekrijgen, zodat ze gemakkelijker een beeld kunnen schetsen van de schoolse 

vaardigheden van hun kind tegenover een eventuele nieuwe school.  

Omgekeerd hebben ouders ook veel respect voor de leerkracht en tonen ze begrip voor de 

grenzen die er aan de ondersteuning aan hun kind gesteld worden. Enkele problemen die 

ouders veelvuldig aangeven zijn dat er in de klas teveel ‘zorgenkindjes’ zitten, dat er te weinig 

ondersteuning aanwezig is in de klas of dat het voor leerkrachten moeilijk is om te 

differentiëren. Ze beklemtonen dat de leerkracht zijn of haar best gedaan heeft maar ook 

vooruit moet met de klas. De leerkracht moet oog hebben voor álle kinderen en kan daardoor 

hun zoon of dochter niet voldoende ondersteuning bieden. Twee ouders halen aan dat de 

klasleerkracht niet over de juiste expertise kan beschikken die nodig is om hun kind te 

ondersteunen.  

Ik denk dat het moeilijk is voor leerkrachten om dat allemaal te weten. Het is voor 

hulpverleners soms al moeilijk om een antwoord te geven in haar geval.  

 

3.2.3. Eerlijke en open communicatie 

Binnen een volwaardig partnerschap mogen ouders van professionals verwachten dat zij hen 

de benodigde informatie geven om een beredeneerde keuze te kunnen maken. De meeste 

ouders zijn tevreden over de informatieverstrekking. De CLB-medewerker en de GON- of ION-

begeleider namen hierin de grootste rol op. De communicatie verloopt op verschillende 

manieren, bijvoorbeeld via een brochure, infoavond, schoolbezoek of mondeling op het 

overleg. Ouders vinden de concrete informatie die ze meekrijgen in individuele gesprekken en 

op schoolbezoeken het meest ondersteunend. Over de infoavonden rond studiekeuze zijn de 

meningen verdeeld, één ouder vroeg zelf een infoavond aan omdat ze vond dat de 

informatiestroom te laat op gang kwam, een andere ouder vond de uitleg te algemeen.  

In de gesprekken valt op dat ouders doorgaans goed geïnformeerd zijn over buitengewoon 

onderwijs maar dat inclusief onderwijs weinig belicht wordt, tenzij op hun uitdrukkelijke vraag. 

Sommigen weten niet wat inclusief onderwijs inhoudt en of dit een mogelijkheid was voor hun 

kind. Bij de meesten kwam dit nooit ter sprake op het overleg. Een anderstalige mama met 

een dochter die een IAC volgt binnen een reguliere school kent de termen ‘inclusief onderwijs’ 

of ‘IAC’ niet. Ze gaat er van uit dat haar dochter na het 6de leerjaar haar getuigschrift krijgt.  

Alles zelfde. Ook als school is gedaan, zelfde. Getuigschrift. En dan is middelbaar. 

Alles is normaal. 

Deze mama heeft geen gepaste informatie gekregen. Er was op het overleg een taalbarrière 

en ook de cultuur van dit gezin – waarin er een groot taboe ligt op beperking – speelde een 

grote rol in de beslissing van de ouders om hun dochter binnen een reguliere school te houden. 

Desalniettemin mag dat geen reden zijn voor ouders om ongeïnformeerd te zijn over de 

schoolloopbaan van hun kind. Deze mama koos er zeer bewust voor om haar dochter niet 

naar het BuO te laten gaan, maar lijkt niet op de hoogte van wat het alternatief – inclusief 

onderwijs – inhoudt.  



  
35 

Op de focusgroep wordt er in verband met dit citaat aangegeven dat het belangrijk is om een 

traject aan te gaan met ouders en hen zeker niet ‘los te laten’. Er moet gezocht worden naar 

andere manieren om de boodschap over te brengen en het IAC toch begrijpbaar uit te leggen. 

Hiernaast waren er tijdens de bespreking van dit citaat ook enkele reacties (“Het zal 

gecommuniceerd zijn maar deze mama heeft het verkeerd begrepen.”) die de 

verantwoordelijkheid doorschoven naar de ouder zelf, in plaats van deze bij de betrokken CLB-

medewerker en school te leggen.  

Naast informatie over de mogelijkheden hebben ouders uiteraard ook recht op correcte 

informatie over het functioneren van het kind. De meeste ouders zijn tevreden over de 

verkregen informatie en appreciëren het wanneer professionals eerlijk zijn tegenover hen. 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de informatiestroom in beide richtingen loopt. Ouders 

vinden het belangrijk om zelf ook open en eerlijk over hun kind te communiceren naar 

professionals toe. Ouders zien het als een meerwaarde wanneer professionals in hun 

informatie ook kunnen steunen op eigen ervaringen en concrete voorbeelden kunnen 

aanhalen van het traject dat andere leerlingen in een gelijkaardige situatie liepen. Door de 

veelheid aan informatie voelen de meeste ouders zich goed geïnformeerd.  

 

3.2.4. Beschikbaarheid 

Ouders zijn tevreden over de tijd die er is om met leerkrachten en andere professionals samen 

te zitten. Scholen staan open voor overleg en doen inspanningen om – ondanks de drukke 

agenda’s – toch regelmatig met iedereen samen rond de tafel te zitten. 

Het is soms moeilijk om iedereen samen te krijgen, maar ik denk dat iedereen er zeker 

achter staat om samen te zitten wanneer nodig. Die doen echt wel hun best om 

momenten te zoeken. Dus je hebt nooit het gevoel dat het teveel gevraagd is. 

De meeste ouders vinden de school van hun kind toegankelijk. Ze weten bij wie ze met hun 

vragen terecht kunnen en er is ruimte om in gesprek te gaan wanneer nodig. Eén ouder merkte 

wel op dat de klasleerkracht – met wie ze een minder goed contact heeft – niet steeds bereid 

was om een gesprek aan te gaan met haar. 

Die mijdde ons ook soms een beetje. Woensdagmorgen was het enige moment dat ik 

hem naar school kon brengen en dan zorgde ik altijd dat de juf mij even kon zien. Want 

ik had azo 1000 vragen (lacht). Dat ze na een tijdje zoiets had van ja, ’t is woensdag, 

die moeder gaat daar weer zijn met haar blaadje met vragen. Dus dan was het “Ooh, 

sorry, ik heb toezicht.” Maar ja, ik had zoveel vragen van hoe ver staat hij met dat en 

lukt het een beetje met dat en… De andere ouders doen dat inderdaad niet. Maar ja, 

de andere ouders hun kinderen zijn gewoon mee.  

 

3.2.5. Engagement 

Ouders zijn actieve partners in het keuzeproces. In de eerste plaats nemen alle bevraagde 

ouders actief deel aan het overleg op school. Enkele ouders bereidden het teamoverleg actief 

voor door op voorhand reeds met enkele partners bepaalde zaken te bespreken.  
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Ouders willen een doordachte keuze maken en verwerven hiervoor op verschillende manieren 

kennis. Alle ouders stellen op overleg en in individuele gesprekken vragen, sommigen 

proberen hiermee ook het proces aan te sturen of richting te geven. Zo zijn er ouders die zelf 

om extra onderzoek vragen of die zelf de vraag stellen aan het team of een bepaalde 

studierichting een mogelijkheid zou zijn voor hun kind.  

Veel ouders gaan zelf actief op zoek naar informatie op internet of door deelname aan 

infoavonden. De meeste ouders hebben één of meerdere schoolbezoeken in het 

buitengewoon onderwijs afgelegd. Bij de overstap naar het secundair onderwijs hebben 

verschillende ouders met hun kind een bezoek gebracht aan het beroepenhuis om meer zicht 

te krijgen op zijn of haar interesses.  

Vanuit hun verworven kennis vormen de meeste ouders ook een mening rond inclusief 

onderwijs en het M-decreet. Velen onder hen zijn pro inclusief onderwijs en vinden het jammer 

dat dit in hun specifieke geval niet lukte. Ze kijken kritisch naar het M-decreet en het gebrek 

aan ondersteuning binnen het regulier onderwijs.  

De ouders nemen ook nog andere engagementen op om hun kinderen te ondersteunen. Een 

ouder bracht tijdens de zomervakantie zelf leerstof aan om zo de kans te vergroten dat haar 

zoon de overstap zou kunnen maken naar een TSO-richting. Ouders gaan op zoek naar 

stagiairs of vrijwilligers die hun kind willen ondersteunen in de klas. Twee ouders nemen 

ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking op zodat hun (niet-schoolplichtig) kind geen 

volledige week naar school moet gaan. Een mama merkt ook op dat ze er reeds aan dacht om 

zelf te ondersteunen in de klas.  

En dan zou je zeggen van goed, ik neem nog loopbaanonderbreking en ik ga zoveel 

halve dagen helpen in de klas. Ik zou dat perfect kunnen maar… Ge blijft mama hè.  

Vanuit hun verworven kennis gaan ouders actief andere ouders informeren bij hun 

keuzeproces. Eén mama geeft haar kennis rond de overstap naar het buitengewoon secundair 

onderwijs door aan andere ouders binnen de school, een andere papa sprak een ouder aan 

in de supermarkt. Op deze manier geraken ze zelf betrokken in de keuzeprocessen van andere 

ouders.  

Want ik heb onlangs een gesprek gehad met een madam. Haar kindje, ook niet 100%. 

Ik hoorde direct mij terug. Da ‘k zei man, man man. Doet da nie, das verkeerd. ‘k Zeg: 

“Madam, het spijt mij, maar ik zou graag ne keer met u een gesprek hebben.” En ik 

zeg: “Nie in de winkel, da moet allemaal veel te rap gaan. Ik zou graag ne keer een 

rustig gesprek hebben met u. Ik ga u alle stappen uitleggen.” 

Naast de ouders zijn uiteraard ook de professionals actieve partners binnen het keuzeproces. 

Ook zij nemen bepaalde engagementen op, zoals de aanwezigheid op overleg, 

informatieverstrekking of meegaan naar een schoolbezoek. Hiernaast geven twee ouders ook 

aan dat de klasleerkracht bij de overstap naar het secundair onderwijs specifiek toewerkte 

naar de studiekeuze die de leerling en zijn of haar ouders hadden gemaakt.  

De leerkracht van haar laatste jaar heeft zo hard gepusht op wiskunde dat ze zeker 

ging meekunnen in het gewoon secundair onderwijs. Want ze moest een bepaald 

niveau halen of ze mocht niet gaan. En die heeft daar echt naartoe gewerkt zodat S. 

het wel kon halen. 
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3.2.6. Wie zien ouders als een partner en waarom? 

Ouders geven heel verschillende antwoorden op de vraag wie voor hen een partner is binnen 

het keuzeproces. Zowel vrienden, familieleden, andere ouders met een kind met een 

beperking als professionals worden genoemd. De redenen waarom iemand een partner is, zijn 

minstens zo divers. De vaakst genoemde redenen zijn gevisualiseerd in onderstaande 

woordwolk.  

 
Figuur 9: Redenen voor partnerschap. 

De invulling van wat een partner is, verschilt voor elke ouder. Wíe die partner is, is dus 

logischerwijs ook telkens anders. Wanneer ik focus op de professionals die bij de 

keuzeprocessen betrokken zijn, dan merk ik op dat de relatie die ouders hebben met de 

betrokkene dikwijls een belangrijkere factor is in het al dan niet partner-zijn dan de functie die 

de betrokkene uitvoert. Of een leerkracht, CLB-medewerker of thuisbegeleider al dan niet een 

partner is voor de ouder hangt meer samen met ‘de klik’ die er is tussen hen dan met louter 

de jobtitel van deze persoon.  

Bij de verwijzing was dat iemand nieuw van het CLB. Zij had dat letterlijk op papier, 

maar zij kende F. niet. Maar ik moet zeggen die persoon daarvoor was echt een heel 

sympathieke, warme madam die ook meedacht met de ouders. Das ook een stuk 

afhankelijk van de persoonlijkheid van de medewerker denk ik hè. Dat hangt af van 

persoon tot persoon.  

Op de focusgroep met CLB-medewerkers wordt het belang van persoonlijkheid erkend. Hierbij 

wordt wel aangegeven dat het gegeven dat je als CLB-medewerker het traject mee kan lopen 

met ouders als betrokkene en bijna belanghebbende een nog veel grotere rol speelt en er echt 

voor zorgt dat de samenwerking de ouder een goed gevoel geeft. het traject dat je samen loopt 

primeert volgens hen boven de persoonlijkheid van de CLB-medewerker. 

Naast het relationele aspect appreciëren ouders het ook wanneer professionals hun kind écht 

kennen en een goed beeld hebben van wie hun zoon of dochter is. Op de focusgroep wordt 

aangegeven dat kennis over het kind voor CLB-medewerkers essentieel is om actief te 

participeren aan het overleg, maar erkent men ook dat dit wel eens onder spanning kan komen 

te staan. Het belang van rechtstreeks contact met kinderen wordt gerelativeerd. 

Wat is kennen, hè? Je kan vanuit een dossier een kind ook al een heel eind kennen. Ik 

denk dat het ook niet altijd praktisch haalbaar is om elk kind te kennen-kennen en te 

observeren in de klas. 
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Verder blijkt ook dat ouders doorheen het keuzeproces soms informelere contacten opbouwen 

met betrokken professionals. Er ontstaat een goede band tussen de ouder en de professional 

en het contact blijft vaak ook na het keuzeproces – en een eventuele schoolverandering – 

behouden. De betrokkenen waarmee ouders deze informele contacten hebben, worden steeds 

benoemd als partners.  

Daar hebben we nog altijd contact mee, die blijft vragen naar onze dochter. Onlangs 

ben ik nog bij haar thuis geweest. Maar waarom is dat iemand speciaal, die GON-

begeleidster? Zij is meegeweest naar de infoavond en zij heeft alles uitgelegd. Zij heeft 

ons gesteund van ’t eerste tot ’t laatste puntje.  

In de focusgroep met CLB-medewerkers werd opgemerkt dat er toch opgelet moet worden 

met een te vergaande emotionele betrokkenheid. Beter is om een professionele houding na te 

streven waarin een soort van emotionele betrokkenheid vervat zit in de vorm van een 

empathische houding en het geven van erkenning. Hoe dan ook is dit een zoektocht tussen 

betrokkenheid en afstand nemen.  

Wanneer na het keuzeproces de eindbeslissing gemaakt wordt, gebeurt dit idealiter in team. 

Op die manier delen de betrokkenen de verantwoordelijkheid voor de beslissing met elkaar, 

wat te verkiezen is boven de individuele verantwoordelijkheid voor de keuze die anders bij de 

ouders gelegd wordt. Drie ouders geven aan dat het advies van de school voor hen als 

dwingend over kwam. Zij hadden niet het gevoel dat de school ervoor open stond om in overleg 

te gaan en samen te beslissen of de ouders te laten beslissen. Twee ouders gingen in tegen 

het advies van de school en maakten hun eigen keuze. Ze benadrukken ook dat zij en zij alleen 

de uiteindelijke beslissing genomen hebben. 

Want op het gesprek met de directrice, dat was dan in december, euh, van kijk het CLB 

zou eigenlijk OV 3 adviseren. En dan hebben wij gezegd van “Neen, dat gaat niet door, 

we gaan voor OV 2.” 

De derde ouder ging uiteindelijk mee in het advies van de school om de overstap te zetten 

naar het buitengewoon lager onderwijs omdat ze geen zin meer had om telkens in discussie 

te gaan met de directie en de leerkrachten. Het valt mij op dat er erg veel druk op deze mama 

gelegd werd.  

Ze zeiden dat altijd: “Wij zijn zó bezorgd over L.” Het gaf mij zo het gevoel dat ik niet 

bezorgd ben, dat ik niet wil dat mijn kind… Het was zo het gevoel van ik verwaarloos 

hier mijn kindje. En das nie waar. Want moest ik mijn zoontje verwaarlozen dan zou ik 

dat allemaal niet gedaan hebben. Ik heb héél veel gedaan.  

Bij de andere ouders is er veel meer in team overlegd, waardoor de uiteindelijke beslissing 

ook meer in team gedragen wordt. Sommige ouders bekijken de beslissing ook echt als een 

groepsbeslissing, terwijl andere ouders toch benadrukken dat zij na alle gesprekken – en 

beïnvloedt door de verschillende meningen – hun eigen keuze gemaakt hebben. 

Iedereen heeft ons altijd duidelijk gemaakt: jullie maken de eindbeslissing en wat dat 

ge ook beslist, wij staan daar achter. En dat alleen al. 

Bij de groepsbeslissingen valt het wel op dat er bij sommige ouders toch wel aangestuurd 

wordt op een bepaalde keuze. Ouders hebben een groot vertrouwen in de betrokken 

professionals en vertrouwen daardoor ook op hun advies.  
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Had de school gezegd van “Dat gaat echt niet kunnen voor D.” Dan had ik daar wel in 

gevolgd denk ik. 

Een vader geeft aan dat hij samen met zijn partner de keuze gemaakt heeft, maar vanuit de 

school zijn er wel al een tweetal jaar sterke signalen dat het moeilijk loopt. Wanneer de GON-

begeleidster hen uitnodigt voor een infoavond in het buitengewoon onderwijs en er ook vanuit 

het revalidatiecentrum geopperd wordt dat BuO een goed idee zou zijn, beslissen de ouders 

om de stap te zetten. Ook een andere mama vindt dat zij de beslissing zelf genomen heeft, 

maar vertelt wel dat er vanuit de school op gehamerd werd dat er een oplossing móest komen 

voor de gedragsproblemen van haar zoon. Zij kreeg ook verschillende keren de boodschap 

dat ze haar zoon op zijn school niet meer konden helpen en dat hij nood had aan “les in kleinere 

groepjes”.  

De meeste ouders geven aan dat ze de mening van professionals en andere betrokkenen 

nodig hebben om de beslissing te kunnen maken. Ze hebben nood aan de informatie van 

professionals, maar ook diens advies kan helpen om de knoop door te hakken. Ze geven aan 

dat je als ouder alleen altijd vragen zal blijven helpen. De steun van professionals helpt hen 

om de zware beslissing te nemen.  

De meeste ouders hebben het gevoel dat de eindbeslissing voor de betrokkenen bij het overleg 

nog niet op voorhand vastlag. De eindbeslissing kan wel reeds in een bepaalde richting 

gestuurd worden door de bestaande wetgeving. Zo geeft één ouder aan dat het door het M-

decreet vastlag dat zijn dochter naar het regulier secundair onderwijs zou moeten gaan in 

plaats van naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs.  

In enkele interviews valt het op dat sommige professionals heel duidelijk hun eigen mening 

rond de keuze geven en de ouders hun advies voorleggen. Eén ouder vroeg ook rechtuit aan 

alle teamleden wat zij de beste oplossing vinden. Ouders appreciëren het wanneer teamleden 

hierin eerlijk zijn.  

Ik heb liever dat ze het zeggen dan dat ze allemaal zeggen: “Eigenlijk weten we het 

niet.” 

Anderzijds zijn er ook interviews waarbij de professionals zich níet uitspreken over de keuze. 

Zij lijken zich hier zelfs voor te behoeden en nemen een neutrale houding aan. De ouders 

waarbij dit het geval was waarderen dit. Deze houding van professionals zorgt ervoor dat 

ouders zich minder laten beïnvloeden door individuele meningen en visies en dat ze meer 

aandacht hebben voor de verschillende opties.  

Nadat de ouders een keuze gemaakt hadden, voelden de meesten zich hierin gesteund door 

het team. Eén ouder haalt expliciet aan dat ze voelde dat het team haar beslissing om haar 

zoon na het buitengewoon lager onderwijs over te laten gaan naar een TSO-opleiding erg 

steunde.  

Maar je voelde wel duidelijk dat ze ervoor wouden gaan. Zij hebben dan een heel dossier 

moeten opstellen voor het aanvragen van de eindtermen. Dat was voor hen een bijna even 

grote ontlading toen bleek dat het gelukt was.  
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3.3. Factoren die keuzeproces beïnvloeden 

De eindbeslissing en daarbij ook de keuze van een school (en eventueel richting) wordt door 

verschillende factoren beïnvloed. Ik maak een onderscheid tussen pragmatische factoren en 

kind-specifieke argumenten.  

3.3.1. Pragmatische factoren 

Verschillende ouders geven aan dat de regeling rond het gratis busvervoer hun keuze 

bemoeilijkte omdat ze bijvoorbeeld niet zeker waren of ze hier wel recht op zouden hebben als 

ze hun kind naar de school van hun voorkeur zouden laten gaan. Een andere ouder merkt op 

dat een praktisch gegeven zoals busvervoer de schoolkeuze niet zou mogen beïnvloeden.  

Hiernaast is de bereikbaarheid van de school uiteraard ook een factor die meespeelt in de 

schoolkeuze. Ouders hebben liefst dat hun kind in de buurt naar school gaat in plaats van dat 

het elke dag de bus moet nemen. Een mama vertelt dat de dichtstbijzijnde school voor een 

bepaald type binnen het buitengewoon onderwijs meer dan 50 km verderop ligt, waardoor haar 

dochter op internaat zou moeten gaan. Uiteraard is dit een praktische factor die het 

keuzeproces erg bemoeilijkt. Een mama die voor inclusief onderwijs kiest, wou dat haar zoon 

naar hetzelfde buurtschooltje zou gaan als zijn oudere zus. Een verder gelegen school zag ze 

niet zitten omdat naar haar aanvoelen het sociale aspect dan wat weg is.  

Een andere praktische factor die wel een grote invloed kan hebben op de beslissing is het 

beperkte aanbod aan studierichtingen in bepaalde types van het buitengewoon onderwijs.  

Houtbewerking, tjah. Grootkeuken? Dat was ook niets voor haar. En meer opties hebt 

ge spijtig genoeg niet in type 7.  

Ook binnen het beroepssecundair onderwijs zijn de mogelijkheden beperkt. Twee ouders 

halen aan dat het niet eenvoudig is om een geschikte BSO-opleiding te vinden voor kinderen 

die op motorisch vlak wel wat ondersteuning nodig hebben.  

3.3.2. Kind-specifieke argumenten 

Bij de overgang naar het secundair onderwijs spelen ook de interesses van het kind een grote 

rol in de schoolkeuze. Op basis van de interesses en de mogelijkheden gaan de ouders op 

zoek naar geschikte studierichtingen. Hiermee verband houdend geeft een ouder ook aan dat 

haar voorkeur uitgaat naar een school die verschillende studierichtingen aanbiedt om een 

schoolverandering te vermijden.  

En toen dacht ik van ow, voor een kind dat met een gemotiveerd verslag wordt 

binnengehaald en waar zoveel aspecten binnen die persoonlijkheid ook een rol spelen, 

is dat wel interessant dat die zijn carrière binnen de school kan uitdoen. 

Ouders of professionals geven naast de praktische factoren ook andere zaken aan waaraan 

een school moet voldoen om dé ideale school te zijn voor dít kind. Zo letten ze onder andere 

op de verhouding tussen jongens en meisjes in de klas waar hun kind terecht zou komen, op 

de inrichting van de klas, op de mate waarin de aanpak aangepast is aan autisme of aan 

visuele beperking, enz. Verder hechten ouders ook belang aan de specifieke expertise van 

een school, de persoonlijke aanpak, de grootte van de school, of er al dan niet ervaringsgericht 
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gewerkt wordt, enz. Ouders hebben verschillende verwachtingen naar de toekomstige school 

van hun kind toe en letten op heel verschillende zaken.  

In de keuze van de school laten ouders zich ook leiden door het gevoel dat ze hebben bij de 

school. Ook het gevoel van het kind kan de keuze beïnvloeden.  

J. heeft scholen bezocht. Ze kwam dan thuis: “En die school wil ik nie!” Ge luistert naar 

haar ook hè. Want tenslotte, ’t is zij die daar moet gaan, ’t is nie wij hè. 

Hiernaast vormen ook de verhalen van andere ouders aan beslissende factor. Sommige 

ouders gaan zelf actief op zoek naar ouders die ervaring hebben met een bepaalde school. 

Wij gingen hem naar H. sturen. Wij waren daar geweest en hadden daar een vree goed 

gevoel bij. En dan hoorden wij vanuit alle hoeken: “Ge gaat hem daar toch nie naartoe 

sturen?” Wij hoorden zeer veel negatiefs over H. maar zeer veel positiefs over P. En dan 

hadden wij zoiets van oei, en ondertussen was hij daar al ingeschreven. 

 

3.4. De eeuwige twijfel 

Binnen elke keuzeproces speelt er twijfel, dat is eigen aan het maken van keuzes. Bij de 

processen rond schoolkeuze die in dit onderzoek belicht worden is deze twijfel héél erg 

aanwezig. En niet alleen gedurende het proces maar ook achteraf blijft twijfel meespelen bij 

veel ouders: hebben we wel de juiste keuze gemaakt?  

Tijdens het keuzeproces wegen ouders verschillende factoren zoals het welbevinden, de 

schoolse evolutie en de noden van hun kind af en proberen ze zicht te krijgen op de 

verschillende opties. De vraag ‘Waar past mijn kind het beste?’ komt hierbij geregeld terug. 

Wat is de beste omgeving voor dít kind? Een gewone of een buitengewone school? ASO, 

TSO, BSO of BuSO? Welk type in het buitengewoon lager onderwijs? Welke opleidingsvorm? 

Welke studierichting? Wélke school?  

Wanneer een team er uitgeraakt wat de beste omgeving is voor een kind en een overgang 

naar een andere school daarvoor nodig is, stelt zich ook de vraag wat het beste moment is 

voor die overstap: wanneer is het écht nodig?  

Ook andere factoren kunnen voor heel wat twijfel zorgen tijdens het keuzeproces: gaat mijn 

dochter recht hebben op GON-ondersteuning? Gaat mijn zoon zijn getuigschrift behalen? 

Hoeveel leerlingen zitten er volgend jaar in mijn dochter haar klas? Wordt er volgend 

schooljaar een leerkracht gevonden die bereid is mijn zoon erbij te nemen in de klas?  

Ook nadat de keuze gemaakt is en het kind al dan niet de overstap gemaakt heeft naar een 

IAC / het secundair onderwijs blijft er bij sommige ouders twijfel bestaan rond de keuze. Ze 

stellen hun eigen keuze in vraag en proberen te achterhalen of ze nu wel of niet de juiste 

beslissing gemaakt hebben. Ouders doen dit vooral in situaties die niet helemaal lopen zoals 

ze verwacht hadden of door de vragen die anderen hen stellen. Bij de minste twijfel die 

optreedt stellen ouders hun keuze in vraag.  

Bij ouders van kinderen met een beperking zijn er wel zo twee kampen hè, diegenen 

die naar het gewoon onderwijs gaan en… En geen één van de twee kan goed van de 
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andere verdragen want het lijkt alsof ge u kind tekort doet. Als er dan iemand een 

succesverhaal vertelt van ‘t buitengewoon onderwijs: “Ja, ze gaat nog maar 3 maand 

en ze kan al spreken.” Dan denkte wel van oei, hebben we ons dan niet miskozen want 

die van ons kan nog altijd niet spreken… Dus dat doet wel twijfelen. En dan het moment 

dat het wat moeilijker gaat, denk je van “oei, ik heb mij toch niet miskozen?” 

Keuzes rond de onderwijsloopbaan zijn dan ook geen gemakkelijke keuzes. Verschillende 

ouders geven aan dat het enorm moeilijk is om de knoop door te hakken. Een ouder noemt 

deze beslissing één van de moeilijkste die ze al heeft moeten maken. Een andere ouder geeft 

aan dat de schoolkeuze voor haar eerste kind erg snel ging, terwijl het bij haar jongere zoon 

met het syndroom van Down precies zo’n beladen keuze was waarbij ze wel moést stil staan. 

De beladenheid van de keuze en de angst om de foute beslissing te nemen is groot.  

Wij kunnen wel iets kiezen maar is het juist of niet? Das een vraag die u altijd bijblijft. 

Daarom ook, ik denk da ‘k 6 maand aan een stuk gezaagd heb tegen haar van “wat 

wilt ge écht doen?” Ja, wij kunnen die beslissing nemen maar als da dan later uitdraait 

dat da nie zo is, ik denk dat da een schuldgevoel is voor de rest van u leven. 

Het moment van de overstap naar buitengewoon onderwijs was voor veel ouders zwaar. 

Sommigen leken op dat moment nog te twijfelen of ze wel écht de juiste beslissing namen.  

Mijn vrouw was nog aan ’t twijfelen want het is een moeilijke overstap van een gewone 

school dicht in de buurt naar elke dag met de bus. Voor een kind van 8 jaar, das 

moeilijk. Mijn vrouw, ja, wenen, wenen. De emoties kwamen erg. 

En ook al vonden anderen rationeel gezien wel dat ze een goede keuze maakten, toch blijft 

het op gevoelsmatig vlak erg moeilijk om de stap naar het buitengewoon onderwijs te zetten. 

Ouders geven aan dat het een zware stap was waar ze geleidelijk aan moesten wennen.  

Maar toch, ja, ’t is wel ne stempel hè, buitengewoon onderwijs. Hij zit in dienen bus hè. 

Hij weet dat ook. “Als we daar rondrijden, er zijn mensen die tekens naar ons doen”, 

zegt hij soms. Allez welke boodschap geeft ge u kind? 

Terugkijkend op de beslissing geeft de meerderheid van de ouders aan tevreden te zijn met 

hun beslissing. Bij de ouders wiens kinderen de stap hebben gezet naar het secundair 

onderwijs lopen de trajecten algemeen gezien vrij vlot waardoor de ouders vinden dat ze de 

juiste keuze namen. De ouders wiens kind een IAC volgen binnen het gewoon onderwijs hopen 

dit zo lang mogelijk verder te zetten. De meeste ouders wiens kind een IAC volgen binnen het 

buitengewoon onderwijs zijn tevreden over de overstap, al geven enkelen wel aan dat er voor- 

en nadelen zijn. Een mama die zich onder druk gezet voelde om de stap te zetten is tevreden 

over de school waar haar zoon nu zit maar vind het toch erg jammer dat hij niet op zijn oude 

school kon blijven.  

We zitten goed hè. Maar het had ook misschien goed geweest op een gewone school. 

Dat kan. Maar die school heeft hem geen kans gegeven.  

De ouders wiens kinderen na afloop van het keuzeproces de overstap maakten naar een 

andere school hadden doorgaans geen contact meer met de oude school of de CLB-

medewerker. Eén ouder geeft expliciet aan dat ze het erg jammer vindt dat de opvolging door 

het CLB hierin ontbreekt en dat de vroegere CLB-medewerker geen contact met haar opnam 

om te polsen naar hoe het nu loopt.  
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DEEL 4: BESLUIT 

Dit besluit vormt het vierde en laatste deel van deze masterproef. Centraal hierin staat de 

uitgebreide discussie waarin er dieper ingegaan wordt op verschillende thema’s die in de 

resultaten naar boven kwamen. Hierna volgen er enkele aanbevelingen voor in de praktijk, 

waarna ik kort inga op de beperkingen van dit onderzoek. Ten slotte wordt dit deel afgesloten 

met enkele aanbevelingen voor toekomstig onderzoek.  

4.1. Discussie 

Goodley, pionier binnen de Disability Studies, schreef het reeds verscheidene malen: ouders 

denken en handelen als rizomen. Ze laten zich niet leiden door dominante opvattingen maar 

omarmen het verschil. Ouders zijn geen vast concept dat te vatten is in een eenduidige 

omschrijving (Goodley, 2007). Elke ouder is, denkt en handelt anders. ‘De ouder’ bestaat niet. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ouders zeer verschillende eigenschappen benoemen 

wanneer ze praten over wat partnerschap voor hen inhoudt. Net zoals de eigenschappen van 

een partner blijkt ook wie die partner is erg te verschillen tussen de betrokken ouders. Ook in 

de literatuur is het opvallend dat er verschillende omschrijvingen terug te vinden zijn van 

partnerschap. Net zoals ‘ouders’ blijkt ook ‘partnerschap’ een ongrijpbaar concept te zijn dat 

voor elke ouder en in elke situatie een andere betekenis kan hebben. Dit komt uitgebreid naar 

voor in mijn data, wat gezien moet worden als een sterkte door het brede perspectief dat 

hierdoor zichtbaar wordt.  

Wie gezien wordt als een partner is dus voor elke ouder verschillend. Wanneer ik focus op de 

betrokken professionals, dan merk ik dat de relatie die ouders hebben met de betrokkene 

dikwijls een belangrijkere factor is in het al dan niet partner-zijn dan de functie die de 

betrokkene uitvoert. Of een leerkracht, CLB-medewerker of thuisbegeleider al dan niet een 

partner is voor de ouder is aldus erg persoonsafhankelijk. Hiernaast spelen ook de kennis 

die de professional heeft over het kind en authentieke betrokkenheid een grote rol. CLB-

medewerkers geven aan dat partnerschap inderdaad persoonsafhankelijk kan zijn maar dat 

het ontstaan hiervan meer samenhangt met het traject dat ouders en CLB-medewerker samen 

lopen dan met de persoonlijkheid van de CLB’er. Het relationele aspect maakt ook dat 

thuisbegeleiders een grote rol spelen in deze processen. De meeste ouders hebben een erg 

nauwe band met hun thuisbegeleider die in vele gevallen de rol opneemt van wat in andere 

sectoren omschreven zou worden als een trajectbegeleider. 

Het belang van verbinding betekent ook dat partnerschap niet procedureel vast te leggen is. 

Het werkt niet om bijvoorbeeld de CLB-medewerker naar voor te schuiven als dé partner van 

ouders doorheen alle keuzeprocessen. Wie aanzien wordt als een partner zal in de eerste 

plaats door ouders zelf bepaald worden. De kritische momenten zijn bijgevolg geen 

procedureel gegeven maar wel zoekprocessen waarin het kind met zijn persoonlijkheid, 

talenten, mogelijkheden en specifieke onderwijsbehoeften centraal staat. Dit zorgt voor twijfel, 

er is geen procedure die houvast biedt, geen zekerheid over de ‘juiste’ beslissing. Deze twijfel 

hangt ook samen met de beladenheid van de beslissing. Een mama die voor inclusief 

onderwijs kiest, vertelt dat het buitengewoon onderwijs een ‘no way back’ lijkt. Een papa vertelt 

dat het maken van een verkeerde studiekeuze voor zijn dochter hem een schuldgevoel voor 

de rest van zijn leven zou bezorgen.  
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Hoewel de meeste ouders rationeel gezien wel vonden dat ze een goede keuze maakten, blijft 

het op gevoelsmatig vlak erg moeilijk om de stap naar het buitengewoon onderwijs te zetten. 

Het stigma dat rust op buitengewoon onderwijs blijft aanwezig en speelt bewust of onbewust 

mee in de keuzeprocessen van ouders. Buitengewoon onderwijs is en blijft een zware stempel. 

De twijfel zal nog versterkt worden wanneer ouders niet voor de volle 100% overtuigd zijn van 

de overstap. In sommige interviews is impliciet op te merken dat de beslissing om de stap naar 

het buitengewoon onderwijs te zetten geen gedragen beslissing is. Het lijkt alsof er bij sommige 

ouders op de beslissing aangestuurd is. Dit kan een gevolg zijn van het nog steeds sterk 

aanwezige expertendiscours en de hieraan gekoppelde macht.  

Doorheen de interviews is het opvallend hoe de visie van betrokkenen met enige vorm van 

deskundigheid door ouders vaak hoger gewaardeerd wordt dan de visie van betrokkenen die 

deze deskundigheid niet of in mindere mate hebben. Dit wordt benoemd als het 

expertendiscours en dit komt op verschillende manieren tot uiting. Ten eerste wordt de 

mening van professionals door ouders als belangrijker geacht dan de mening van vrienden of 

familie die “er eigenlijk niet zoveel over weten”. Hierop is wel één grote uitzondering: alle 

ouders geven aan veel overlegd te hebben met hun partner of beste vriend(in). Ten tweede 

verkiezen verschillende ouders in het keuzeproces rond een IAC de mening van professionals 

met kennis over de beperking van hun kind boven de mening van de klasleerkracht of 

zorgcoördinator. Ze hechten veel belang aan de specifieke deskundigheid en de ervaringen 

die professionals reeds hebben met de ondersteuningsnoden van hun kind. Dit heeft als 

gevolg dat de reguliere school niet het vertrekpunt is binnen deze kritische momenten. In ander 

onderzoek wordt opgemerkt dat scholen de begeleiding van leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften zelf ook nog vaak beschouwen als een zaak van experten (Onderwijs 

Vlaanderen, 2017). De informatieverstrekking rond de verschillende opties komt vooral vanuit 

het CLB en de GON/ION-begeleider. Ten slotte valt ditzelfde gegeven ook binnen het sociaal 

netwerk van ouders op te merken. Ouders hechten meer belang aan de mening van vrienden 

met ervaringskennis of een job binnen het onderwijs dan aan deze van ‘gewone’ vrienden.  

De constructie van professionals tot experten kan op twee manieren tot stand komen. 

Enerzijds nemen sommige professionals actief deze rol op. Ze zien zichzelf als de 

deskundigste partner in de relatie en eisen hun expertenpositie op. Hodge & Runswick-Cole 

(2008) geven aan dat professionals op deze manier hun eigen identiteit als expert 

beschermen. Anderzijds merk ik ook op dat verschillende ouders er van uitgaan dat ‘de 

professional het wel beter zal weten’. Ze leggen hun vertrouwen bij deze persoon en duwen 

deze zo mee in de expertenrol. Dit hangt samen met de manier waarop er in onze samenleving 

gekeken wordt naar samenwerkingsrelaties binnen de hulpverlening, namelijk nog sterk vanuit 

het verouderde defectmodel. Hierbij gaat men ervan uit dat kinderen met een beperking 

specifieke expertise vragen waarvoor er specialisten ingeschakeld moeten worden (De 

Schauwer et al., 2010), wat in deze situaties dus ook gebeurt. Het defectdenken is nog 

alomtegenwoordig en beïnvloedt ouders die er hierdoor van uitgaan dat ze de professionals 

nodig hebben en dat deze meer deskundig zijn dan zijzelf. 

Er dient over gewaakt te worden dat professionals actief streven naar een gelijkwaardige 

positie en niet verglijden in deze expertenrol. Ondanks de verwachting van ouders dat de 

professionals deze rol opnemen, komt in de interviews ook vaak terug dat ouders belang 

hechten aan een gelijkwaardige positie. De meeste ouders gaven aan dat ze inspraak hadden 

op het overleg, maar hierbij moet opgemerkt worden dat zij ook veelal op dezelfde lijn zaten 

met de school. Wanneer er toch meningsverschillen optraden, lag de inspraak van ouders een 
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stuk moeilijker. Professionals blijken in deze situaties sneller terug te grijpen naar hun 

expertenpositie en zich boven de ouder te plaatsen. Ze proberen ouders te overtuigen van hun 

mening eerder dan hun eigen mening in vraag te stellen. Nochtans bezitten ouders een grote 

ervaringsdeskundigheid die gezien en erkend moet worden. De inspraak van ouders kan 

hiernaast ook beperkt worden door procedures die de school hanteert.  

Professionals bezitten de macht om processen (zowel impliciet als zeer expliciet) te sturen. 

De impliciete machtsprocessen leiden ertoe dat ouders het gevoel hebben zelf een beslissing 

te nemen terwijl deze beslissing eigenlijk toch in bepaalde mate als ‘opgedrongen’ bekeken 

kan worden. Buitengewoon onderwijs (of varianten hierop zoals ‘les in kleinere groepjes’ of 

nood aan een gespecialiseerde aanpak) wordt door de school naar voor geschoven als ‘een 

optie om over na te denken’. Maar door de constante herhaling hiervan komt dit voor ouders 

over als onvermijdelijk en de beste optie.  

Elke professional heeft zijn eigen referentiekader van waaruit hij of zij naar het proces kijkt. 

Dit is een belangrijke factor in het opbouwen van een relatie met de ouder en dus bepalend 

voor het al dan niet partner-zijn. Carrington (1998) geeft aan dat het persoonlijk referentiekader 

van professionals hun handelen bepaalt maar dat zij hiernaast ook beïnvloed worden door 

ideeën die leven in onze samenleving. Zich bewust zijn van het eigen referentiekader is een 

voorwaarde om een meerzijdig partijdige houding aan te kunnen nemen. De professional moet 

zijn eigen kader aan de kant kunnen zetten om de perspectieven van de verschillende 

betrokkenen te bevragen en in staat te zijn deze te begrijpen. Het is dus essentieel dat 

professionals – en zeker de CLB’er gezien diens functie als regisseur van het proces – zich 

bewust zijn van hun eigen referentiekader. Het kan interessant zijn om te bekijken hoe hier 

binnen CLB’s mee wordt omgegaan. Worden medewerkers gestimuleerd om na te denken 

over hun rol en invloed op overleg, processen en beslissingen? Wordt hier op ingespeeld 

binnen bijvoorbeeld intervisiegroepen? 

Ouders geven in de gesprekken aan dat ze begrip hebben voor de moeilijkheden van de 

leerkracht en de grenzen die er gesteld worden aan de geboden ondersteuning aan hun kind. 

Het lijkt alsof ouders de leerkracht willen ontschuldigen van het feit dat deze er niet in slaagde 

hun kind de redelijke aanpassingen te bieden die het nodig heeft. De redenen die ouders 

hiervoor aanhalen zijn divers maar bouwen steeds verder op dezelfde argumenten: de 

leerkrachten zijn er niet voor opgeleid en er is te weinig ondersteuning in de klas.  

Het argument dat leerkrachten hier niet voor opgeleid zijn, kan gelinkt worden aan het 

heersende expertendiscours waarbij er een handelingsverlegenheid geïnstalleerd wordt bij 

leerkrachten: “Je moet opgeleid zijn om met een kind met deze diagnose te kunnen werken.” 

De opmerking dat er met het M-decreet te weinig middelen meekwamen om inclusief onderwijs 

in de praktijk mogelijk te maken komt geregeld terug in de verhalen van ouders. Dit argument 

is ook erg aanwezig in de media wanneer het gaat over inclusief onderwijs. Door de 

voortdurende koppeling van ‘M-decreet’ aan ‘gebrek aan middelen’ en dus ook aan ‘in de 

praktijk onhaalbaar’ lijkt het een discours geworden dat ook op ouders inwerkt. De idee dat 

extra ondersteuning essentieel is voor het welslagen van inclusief onderwijs leeft in onze 

samenleving en wordt overgenomen door onderwijsprofessionals én ouders. Het gebrek aan 

ondersteuning en vorming voor de leerkrachten wordt door scholen erg gemakkelijk in de mond 

genomen en leunt sterker aan bij de draaglast/draagkracht-afweging die vroeger gehanteerd 

werd dan bij het kijken naar de ondersteuningsnoden van een kind. Scholen zien het gebrek 

aan ondersteuning als een reden om het kind naar het buitengewoon onderwijs te verwijzen, 
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zonder aandacht te hebben voor de specifieke onderwijsbehoeften van dit kind en of deze 

extra ondersteuning wel écht zo essentieel is, of wat mogelijke alternatieven zijn om met deze 

ondersteuningsnoden aan de slag te gaan. De assumptie dat het buitengewoon onderwijs de 

meest geschikte setting is voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is nog zeer sterk 

aanwezig. Er zullen nog grote inspanningen nodig zijn vanuit scholen, CLB’s en het beleid om 

een mindshift te realiseren naar het denken in termen van ondersteuning en redelijke 

aanpassingen. Pas op deze manier kan inclusief onderwijs écht een recht worden van elk kind.   

Ten slotte wil ik binnen deze discussie nog wat dieper ingaan op het gegeven dat alle 

bevraagde ouders erg actieve partners zijn in het keuzeproces. Alle ouders namen actief deel 

aan het overleg op school. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er zeker ook ouders zijn 

die – om verscheidene redenen – niet aanwezig zijn op overleg of waarmee het moeilijker 

samenwerken is voor CLB-medewerkers, maar deze zijn door de selectie van de participanten 

niet in beeld gekomen tijdens dit onderzoek. De actieve rollen die ouders opnemen worden 

geïllustreerd aan de hand van enkele metaforen uit het doctoraatsonderzoek van De Schauwer 

(2011).  

Ouders treden op als ‘diplomaten’. Alle ouders denken zelf na over de kritische momenten en 

wat hen het beste lijkt voor hun kind. Vanwege hun kwetsbare positie proberen sommigen 

bewust hun woorden te wikken en te wegen of houden ze bepaalde opmerkingen voor zichzelf. 

Enkele ouders bereiden het teamoverleg voor en gaan op voorhand reeds met één of enkele 

partners bepaalde onderwerpen bespreken. Binnen hun rol als diplomaten gaan ouders ook 

op zoek naar bondgenoten. Ze zoeken een luisterend oor, mensen (professionals, iemand uit 

hun eigen netwerk of nieuwe ouders die ze voorheen niet kenden) die ze kunnen vertrouwen 

en waarbij ze terecht kunnen met hun vragen en twijfels.  

Het overleg met professionals gaat voor sommige ouders ook gepaard met onzekerheid. De 

Schauwer benoemt dit als ‘Kuifje in het land van de hulpverleners’. Overleg met een uitgebreid 

team kan voor ouders overweldigend zijn, zeker wanneer de toon van het gesprek eerder 

negatief is. Contact met professionals houdt een gevoel van afhankelijkheid in waar ouders op 

verschillende manieren mee omgaan. Sommigen zagen professionals als ‘de deskundigen’, 

anderen plaatsten zichzelf op gelijke hoogte. Hoe dan ook vraagt het van professionals een 

inspanning om informatie op maat van de ouders te geven en ook in moeilijkere situaties niet 

teveel te focussen op de moeilijkheden maar ook oog te hebben voor de talenten en 

mogelijkheden van kinderen.  

Ook de metafoor van ‘lesgevers’ komt terug in mijn data. Verschillende ouders deelden na hun 

beslissing hun ervaringsdeskundigheid met andere ouders die voor een soortgelijk proces 

stonden. Ook ten opzichte van hun eigen kind gaan sommige ouders zich positioneren als 

lesgever. Verschillende ouders bieden hulp bij het maken van huiswerk en ondersteunen zo 

het leerproces van hun kind. Hiernaast gaf een mama zelf les aan haar zoon om zo de overstap 

naar het secundair onderwijs te ondersteunen.  

Hiernaast zijn ouders ook ‘strijders’. Ze komen actief op voor hun kind en hun mening. Een 

mama met een zoon in het inclusief onderwijs heeft een hele lijst van argumenten klaar om 

haar keuze te verantwoorden. Verschillende ouders gingen in tegen gekregen adviezen rond 

schoolkeuze. Ouders gaan zelf op zoek naar ondersteuning voor hun kind in de klas. 

   



  
47 

Ik wil hier graag nog twee metaforen aan toevoegen, namelijk die van de ‘journalist’ en de 

‘para-professional’. Ouders nemen de rol van journalist op en gaan op zoek naar alle mogelijke 

vormen van informatie. Niet alleen stellen alle ouders vragen op het overleg, de meesten gaan 

ook één of meerdere keren op schoolbezoek en gaan in op uitnodigingen voor info- of 

ouderavonden. Ze praten met hun kind over het keuzeproces en gaan op zoek naar mensen 

die ervaring hebben met bepaalde keuzes of scholen. De meeste ouders zijn hierdoor goed 

geïnformeerd, zeker wanneer het gaat over het buitengewoon onderwijs. Inclusief onderwijs 

komt in mindere mate ter sprake tijdens de processen. Hierbij aansluitend geven ouders aan 

vooral nood te hebben aan eerlijke en concrete informatie. Het vormt voor hen een 

meerwaarde wanneer professionals vanuit hun eigen ervaring kunnen spreken. Transparantie 

is hierin erg belangrijk. Ouders waarderen het wanneer ze verslaggeving over hun kind eerst 

zelf kunnen bekijken (en de mogelijkheid krijgen om hierin aanpassingen voor te stellen) en 

dat dit pas daarna wordt doorgegeven aan anderen.  

Ten slotte zijn ouders ook ‘para-professionals’. Ze bezitten dikwijls heel wat informatie en 

kunnen hierdoor met een bijna ‘specialistische’ blik naar de keuze kijken. De ene ouder 

vergaart zoveel mogelijk kennis over de toekomstmogelijkheden binnen een bepaalde 

opleidingsvorm, een andere ouder kan vanuit haar kennis goed inschatten of de inrichting van 

een auti-klasje tegemoet komt aan de noden van haar dochter. Vanuit alle informatie vormen 

ouders hun eigen beeld over de keuze. Ook het lesgeven past onder deze metafoor. Hiernaast 

zijn er ook ouders die loopbaanonderbreking nemen om hun kind één of meerdere dagen thuis 

te houden van school en die op deze momenten hun kind zelf ondersteunen.  

De meeste bevraagde ouders gaan dus op een erg actieve manier participeren aan de 

keuzeprocessen. We moeten opletten dat ouders hier niet té ver in gaan en dat ze ook nog de 

ruimte hebben om gewoon mama en papa te zijn. Vanuit de school worden er vaak een aantal 

taken naar voor geschoven die de ouder moet opnemen, de manier waarop de ouder kan/moet 

participeren wordt vastgelegd. We krijgen een beeld van de actieve ouder die aanwezig is op 

overleg, scholen bezoekt, het huiswerk van zijn kind opvolgt. Dit beeld is sterk genormaliseerd. 

Wat met ouders die niet aan deze verwachting voldoen? Wat met ouders die niet aanwezig 

zijn op overleg? Is er ook ruimte voor ouders die ‘tegendraads’ zijn en een andere visie hebben 

dan de professionals?  

 

4.2. Aanbevelingen voor de praktijk 

In dit deel van mijn discussie volgen vijf aanbevelingen die voornamelijk gericht zijn aan CLB-

medewerkers. 

1. De assumptie dat het buitengewoon onderwijs de meest geschikte setting is voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften leeft nog sterk, waardoor er nog grote 

inspanningen nodig zullen zijn om een mindshift te realiseren naar het denken in termen 

van ondersteuning en redelijke aanpassingen. Het regulier onderwijs is de startplek voor 

elk kind. Op overleg moet er gefocust worden op dít kind met zijn ondersteuningsnoden 

en de redelijke aanpassingen die nodig zijn om hieraan tegemoet te komen in plaats van 

te veralgemenen en te discussiëren over het M-decreet an sich. Op deze manier wordt er 

vermeden dat scholen te snel naar argumenten zoals ‘er is te weinig ondersteuning dus 

kunnen wij dit niet’ grijpen.   
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2. Het vraagt bewustzijn en een actieve inspanning van professionals om tot een 

gelijkwaardige relatie met ouders te komen. CLB-medewerkers moeten nadenken over de 

manier waarop zij zich kunnen positioneren ten opzichte van ouders zodat ze zelf de rol 

van expert niet opnemen én ze zich hier door de ouder niet in laten duwen. Ze dienen zich 

heel bewust te zijn van de macht die hun functie met zich meebrengt en niet mee te gaan 

in machtsprocessen. Hiertegenover kunnen ze ouders wel nog meer gaan erkennen in 

hun ervaringsdeskundigheid en dit ook uitspreken. Ouders appreciëren het wanneer ze 

zelf de mogelijkheid krijgen om hun goedkeuring uit te spreken over de verslaggeving rond 

hun kind, alvorens deze doorgeven wordt aan andere betrokkenen.  

 

3. Uit de interviews blijkt dat ouders vaak goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden 

binnen het buitengewoon onderwijs, maar dat inclusief onderwijs onbekend terrein blijft 

en vaak niet eens ter sprake komt. Hier is ongetwijfeld een taak weggelegd voor het CLB, 

die in de eerste plaats begint bij het bespreekbaar maken van inclusie binnen scholen. 

Hiernaast moet ook bekeken worden hoe ouders beter geïnformeerd kunnen worden rond 

inclusief onderwijs, ook wanneer de huidige school aangeeft dit niet te zien zitten. Gezien 

de vraag van ouders naar eerlijke en concrete informatie die liefst gebaseerd is op ervaring 

lijkt het mij belangrijk om ook na te denken over de manier waarop inclusie uitgelegd wordt 

aan ouders. Is het mogelijk om samen op schoolbezoek te gaan (zoals ook in het 

buitengewoon onderwijs gebeurt)? Op welke sites en via welke organisaties kunnen 

ouders correcte en begrijpbare informatie en ervaringen vinden?  

 

4. In mijn resultaten wordt duidelijk aangegeven dat ouders zelf bepalen wie voor hen een 

partner is en dit voornamelijk op basis van de relatie met die persoon. Dit houdt in dat er 

voldoende aandacht moet gaan naar de opbouw van deze relatie en dat CLB’ers ook tijd 

moeten krijgen om verbinding te maken met ouders. Het wordt door ouders geapprecieerd 

wanneer professionals een goede beeldvorming kunnen maken met het oog op de 

sterktes van het kind. Ook een actieve, authentieke betrokkenheid en een toegankelijke 

houding zijn factoren die bijdragen aan het gezien worden als een partner. Er kan nog 

meer ingezet worden op de relationele vaardigheden van CLB-medewerkers.  

 

5. Ten slotte wordt er van CLB-medewerkers verwacht dat zij onafhankelijk zijn en op overleg 

een meerzijdig partijdige houding kunnen aannemen. Hiervoor moeten CLB-medewerkers 

zich bewust zijn van hun eigen referentiekader, visie, waarden en normen en de manier 

waarop deze hun beslissingen (en dus ook het proces) beïnvloeden. Hiernaast vormt dit 

referentiekader ook een belangrijke factor in het opbouwen van partnerschap met ouders. 

Er kan nog meer ingezet worden op professionalisering in de vorm van begeleide 

intervisie- en supervisiegesprekken.  

 

4.3. Drempels en beperkingen van het onderzoek  

Een eerste beperking van dit onderzoek is de veralgemeenbaarheid. Er werden slechts 14 

ouders bevraagd, waardoor ik in deze masterproef maar een beperkt aantal meningen en 

ervaringen heb kunnen illustreren. Hier staat tegenover dat het komen tot veralgemeenbare 

conclusies ook niet het opzet was van dit onderzoek, maar dat er wel getracht werd om de 

stem van ouders naar boven te halen. Zoals ik in mijn discussie aangaf zijn ouders geen vaste 
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concepten. Ze geven heel verschillende antwoorden op dezelfde vragen waardoor een 

uitbreiding van de steekproef niet per se tot meer sluitende en veralgemeenbare antwoorden 

zou leiden.  

Door tijdens het interview voldoende door te vragen en hierbij ook te benadrukken dat de 

informatie vertrouwelijk behandeld wordt, heb ik wel een goed beeld gekregen van hoe deze 

ouders hun proces beleefden en welke moeilijkheden hierin vervat zitten.  

Een tweede moeilijkheid binnen dit onderzoek is de selectie van de participanten. Ik ben de 

medewerkers van het Vrij CLB Gent erg dankbaar voor hun inzet in de zoektocht naar ouders 

die hun verhaal wouden doen. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat CLB-

medewerkers zelf ouders konden aanreiken waardoor de selectie van participanten niet 

willekeurig verlopen is. Dit heeft tot gevolg dat de meerderheid van de betrokken ouders vrij 

positief terugblikt op het gelopen proces, wat uiteraard niet bij alle ouders in deze situaties het 

geval zal zijn. Ik heb dit reeds verscheidene malen aangegeven in de bespreking van mijn 

methodologie en in mijn discussie. 

Ten slotte dient hier ook vermeld te worden dat binnen kwalitatief onderzoek de persoonlijkheid 

en het referentiekader van de onderzoeker steeds een rol speelt in de afname van de 

interviews en de interpretatie van de resultaten. Dit zorgt voor een bepaalde subjectiviteit die 

niet uit te sluiten is. De resultaten werden wel samen met enkele transcripties van interviews 

ter controle voorgelegd aan een externe lezer om zo de subjectiviteit te beperken. 

 

4.4. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Een eerste aanbeveling vloeit rechtstreeks voort uit één van de beperkingen van dit onderzoek, 

namelijk de selectie van participanten. Het zou interessant zijn om op dit onderzoek verder te 

werken maar dan specifiek op zoek te gaan naar die participanten die in dit onderzoek níet 

betrokken waren: ouders die een minder goed contact hadden met hun CLB-medewerker, 

ouders die – om welke reden dan ook – minder betrokken waren bij het keuzeproces en ouders 

waarbij de processen erg moeilijk en met veel hindernissen verliepen.  

Hiernaast kan het een meerwaarde zijn om bij verder onderzoek niet alleen retrospectief te 

werk te gaan maar ook processen op te volgen die lopend zijn. Tijdens zo’n onderzoek zouden 

dezelfde ouders verscheidene malen bevraagd kunnen worden op het moment dat de keuze 

voor hen heel erg levendig is. Wanneer de mogelijkheid er is om ook overleg mee te volgen of 

gesprekken te hebben met bijvoorbeeld de CLB-medewerker, kan de onderzoeker ook peilen 

naar zijn of haar referentiekader en de invloed hiervan op het proces.  

Ten slotte is er nog een derde kritisch moment in de onderwijsloopbaan van kinderen dat in 

deze masterproef niet besproken werd: de overgang van een school voor buitengewoon 

onderwijs naar een reguliere school (al dan niet met een IAC). Ook dit is een interessante 

overgang waar zeker verder onderzoek naar kan gebeuren.  

 

 

 



 50 

BIBLIOGRAFIE 

Ainscow, M., & Sandill, A. (2010). Developing inclusive education systems: the role of 

organisational cultures and leadership. International Journal of Inclusive Education, 14(4), 

401-416. 

Armstrong, D. (1995). Power and partnership in education. London: Routledge Falmer. 

Baarda, D. B., de Goede, M. P. M., & Teunissen, J. (2001). Basisboek Kwalitatief 

Onderzoek. Groningen: Wolters-Noordhoff. 

Barter, C., & Renold, E. (1999). The Use of Vignettes in Qualitative Research. Geraadpleegd 

op 25 april 2017, van http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU25.html 

Barton, L. (2003). Inclusive education and teacher education. A basis for hope or a discourse 

of delusion. Gedownload op 5 mei 2016, van http://disability-

studies.leeds.ac.uk/files/library/Barton-inclusive-education.pdf 

Biklen, D. (2000). Constructing inclusion: lessons from critical, disability narratives. 

International Journal of Inclusive Education, 4(4), 337-353. 

Brantlinger, E. (1997). Using Ideology: Cases of Nonrecognition of the Politics of Research 

and Practice in Special Education. Review of Educational Research, 67(4), pp. 425-459. 

Brendtro, L., Brokenleg, M., & Van Bockern, S. (2005). Reclaiming youth at risk. Our hope for 

the future. Bloomington: National Educational Service.  

Buntinx, W. (2007). Professionaliteit in de zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking. In W. H. E. Buntinx, & A. T. G. van Gennep. (Red.), Professionaliteit in de 

hulpverlening aan mensen met verstandelijke beperkingen (pp. 9-28). Antwerpen: Garant. 

Byrne, A. (2013). What factors influence the decisions of parents of children with special 

educational needs when choosing a secondary educational provision for their child at change 

of phase from primary to secondary education? A review of the literature. Journal of 

Research in Special Educational Needs, 13(2), 129–141. 

Carrington, S. (1998). Inclusion needs a different school culture. International Journal of 

Inclusive Education, 3(3), 257-268. 

Centre for Social Policy. (2012, november). Education for Children with Special Needs: A 

Comparative Study of Education Systems and Parental Guidance Services. Gedownload op 

19 augustus 2016, van 

http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/CSB%20Working%20Paper%2012

%2011_November%202012.pdf 

Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR). (2013). Met een 

handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs. 

Gedownload op 19 augustus 2016, van http://pro.g-

o.be/blog/Documents/34_brochureCGKR.pdf 

Cobigo, V., Ouellette-Kuntz, H., Lysaght, R., & Martin, L. (2012). Shifting our 

conceptualization of social inclusion. Stigma Research and Action, 2(2), 75-84. 



  
51 

de Beco, G. (2013). Het recht op onderwijs voor personen met een handicap volgens artikel 

24 van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: juridische 

analyse en toepassing in Vlaanderen. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 14(2), 90-104. 

de Geeter, K. I., Poppes, P., & Vlaskamp, C. (2002). Parents as experts: the position of 

parents of children with profound multiple disabilities. Child: Care, Health & Development, 

28(6), 443–453. 

De Schauwer, E. (2011). Participation of children with severe communicative difficulties in 

inclusive education and society (Proefschrift). Gent: Universiteit Gent. 

De Schauwer, E., Vandekinderen, C., & Van de Putte, I. (2010). Voorbij de vraagtekens: 

Perspectieven van leraren op inclusief onderwijs. Antwerpen: Garant. 

De Vroey, A., & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas. Een praktijkboek voor inclusie. 

Leuven: Acco. 

Disability Studies Gent. (z.d.). Eerste kennismaking. Geraadpleegd op 12 mei 2017, van 

http://www.disabilitystudies.ugent.be/index.html# 

Dunst, C. J. (1995). Key Characteristics and Features of Community-Based Family Support 

Programs. Chicago: Family Research Coalition. 

Franke, R. (2008). Passend inclusief onderwijs: doen. Invoeringsprogramma. Antwerpen-

Apeldoorn: Garant. 

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP). (2014). Persdossier: klacht 

inclusief onderwijs. Gedownload op 13 mei 2017, van 

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/basisdossier%20klacht%20inclusief%20onderwijs%20g

rip.pdf  

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP). (2015). Stand van zaken: 

inclusief onderwijs in Vlaanderen. Gedownload op 12 mei 2016, van 

http://www.gripvzw.be/onderwijs.html 

Giangreco, M. F. (1997). Key Lessons Learned About Inclusive Education: summary of the 

1996 Schonell Memorial Lecture. International Journal of Disability, Development and 

Education, 44(3), 193-206. 

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. (2015). M-decreet Survival Guide. 

Gedownload op 26 februari 2016, van http://pro.g-o.be/over-go/actuele-themas/m-decreet-

en-leerbegeleiding 

Goodley, D. (2007). Becoming rhizomatic parents: Deleuze, Guattari and disabled babies. 

Disability & Society, 22(2), 145-160. 

Goodley, D. (2017). Disability Studies. An interdisciplinary introduction. Londen: SAGE 

Publications. 

Groenez, S., Nicaise, I., & De Rick, K. (2009). De ongelijke weg door het onderwijs. In L. 

Vanderleyden, M. Callens, & J. Noppe. (Red.), De sociale staat van Vlaanderen 2009 (pp. 

66-68). Sint-Niklaas: Room.  



 52 

Hodge, N., & Runswick-Cole, K. (2008). Problematising parent–professional partnerships in 

education. Disability & Society, 23(6), 637-647. 

Hodkinson, A. (2010). Inclusive and special education in the English educational system: 

historical perspectives, recent developments and future challenges. British Journal of Special 

Education, 37(2), 61-67. 

Hornby, G., & Witte, C. (2010). Parent Involvement in Inclusive Primary Schools in New 

Zealand: Implications for Improving Practice and for Teacher Education. International Journal 

of Whole Schooling, 6(1), 27-38. 

Howitt, D. (2010). Qualitative Interviewing. In G. Van Hove. (Ed.). Qualitative Research for 

Educational Sciences (pp. 131-162). Harlow: Pearson Education Limited. 

Isarin, J. (2000, november). Kunnen jullie het aan? Lezing op BOSK-ontmoetingsdag voor 

ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen over kwaliteit van leven. Nijkerk: 

Werkgroep MCG. 

Isarin, J. (2001). Eigenzinnige en eigenwijze moeders. Moeders, deskundigen en 

gehandicapte kinderen. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan verstandelijk gehandicapten, 

27(4), 237-249. 

Isarin, J. (2005). De eigen ander. Antwerpen: Referaat Plan vzw. 

Jones, C. (1998). Early Intervention: The Eternal Triangle? Issues Relating to Parents, 

Professionals and Children. In C. Robinson, & K. Stalker. (Ed.), Growing up with Disability 

(pp. 43-56). London: Jessica Kingsley Publishers.  

Keen, D. (2007). Parents, Families, and Partnerships: Issues and considerations. 

International Journal of Disability, Development and Education, 54(3), 339-349.  

Kinderrechtencommissariaat. (2017). Advies. Ondersteuningsmodel inclusief onderwijs: 

krachten en middelen maximaal bundelen in het belang van het kind. Gedownload op 17 mei 

2017, van 

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/sites/default/files/bestanden/2016_2017_3_advi

es_ondersteuningsmodel_inclusief_onderwijs.pdf 

Klasse. (2014). M-decreet: hoe leerlingen inschrijven? Geraadpleegd op 13 mei 2017, van 

https://www.klasse.be/7278/m-decreet-hoe-leerlingen-inschrijven/ 

Klasse. (2015, 4 april). Grote lijnen van het M-decreet. Geraadpleegd op 18 augustus 2016, 

van https://www.klasse.be/6840/waarom-m-decreet-onderwijs-veranderen/# 

Maes, B., Bruyninckx, W., & Goffart, K. (2003). Trajectbegeleiding voor personen met een 

handicap. Leuven: Acco. 

Mann, G., Cuskelly, M., & Moni, K. (2015). Choosing a school: parental decision-making 

when special schools are an option. Disability & Society, 30(9), 1413-1427. 

Maso, I., & Smaling, A. (1998). Kwalitatief onderzoek: praktijk en theorie. Amsterdam: Boom. 



  
53 

Miles, S., & Singal, N. (2010). The Education for All and inclusive education debate: conflict, 

contradiction or opportunity? International Journal of Inclusive Education, 14(1), 1-15. 

Mortelmans, D. (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden. Leuven: Acco. 

Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I., & Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in 

de praktijk. Antwerpen: Garant. 

Mortier, K., Van Hove, G., De Schauwer, E., Van de Putte, I., & Loots, G. (2008). ‘Het is 

gewoon een kind’ - Onderzoek over inclusief onderwijs: Ervaringen van leerkrachten. 

Signaal, 64, 4-21. 

Murray, P. (2000). Disabled Children, Parents and Professionals: Partnerships on whose 

terms? Disability & Society, 15(4), 683-698. 

NESSE. (2012). Education and Disability/Special Needs. Policies and practices in education, 

training and emploment for students with disabilities and special educational needs in the 

EU. Gedownload op 11 mei 2017, van 

http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/disability-special-needs-1 

Oliver, M. (1996). The Social Model in Context. In M. Oliver. (Ed.), Understanding disability. 

From theory to practice (pp. 30-42). Houndmills: Macmillian Press. 

Onderwijs Vlaanderen. (2003). Mission Statement. Gedownload op 8 mei 2017, van 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Mission%20Statement.pdf 

Onderwijs Vlaanderen. (2015, september). Audit naar de werking van Centra voor 

Leerlingenbegeleiding (CLB’s). Gedownload op 8 mei 2017, van 

http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/2015-11-12-audit-CLB.pdf 

Onderwijs Vlaanderen. (2016). Vlaams onderwijs in cijfers. Gedownload op 22 april 2017, 

van file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/Integraal.pdf 

Onderwijs Vlaanderen. (2017, 20 maart). Meta-evaluatie M-decreet. Synthese van 

evaluatieve publicaties verschenen sinds de inwerkingtreding van het M-decreet in 2015. 

Gedownload op 18 mei 2017, van 

http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Synthese%20tussentijdse%20ev

aluatie%20M-decreet.pdf 

Onderwijs Vlaanderen. (z.d.). Grote lijnen van het M-decreet. Geraadpleegd op 14 mei 2016, 

van http://onderwijs.vlaanderen.be/grote-lijnen-van-het-m-decreet 

O'Rourke, J. (2015). Inclusive schooling: if it's so good – why is it so hard to sell? 

International Journal of Inclusive Education, 19(5), 530-546. 

Pameijer, N., & van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. 

Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering. Leuven: Acco. 

Plochg, T., & van Zwieten, M.C.B. (2007). Kwalitatief onderzoek. In T. Ploch, R. E. Juttmann, 

N. S. Klazinga, & J. P. Mackenbach. (Eds.), Handboek Gezondheidszorgonderzoek (pp. 77-

93). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  



 54 

Prodia. (2015, 22 januari). Algemeen Diagnostisch Protocol. Gedownload op 8 mei 2017, 

van http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/ADP%20versie%202016.pdf 

Prodia. (z.d.). Het zorgcontinuüm. Geraadpleegd op 17 mei 2017, van 

http://www.prodiagnostiek.be/ 

Reclaiming Youth International. (2017). Circle of Courage. Geraadpleegd op 10 mei 2017, 

van https://www.starr.org/training/youth/aboutcircleofcourage 

Ryan, S., & Runswick-Cole, K. (2008). Repositioning mothers: mothers, disabled children 

and disability studies. Disability & Society, 23(3), 199-210. 

Sailor, W. S., & McCart, A. B. (2014). Stars in Alignment. Research and Practice for Persons 

with Severe Disabilities, 39(1), pp. 55–64. 

Schuman, H. (2010). Inclusief onderwijs. Dilemma’s en uitdagingen. Antwerpen: Garant. 

Simmons, B., & Bayliss, P. (2007). The role of special schools for children with profound and 

learning difficulties: is segregation always best? British Journal of Special Education, 34(1), 

pp. 19-24.  

Steunpunt GOK. (2008). Omgaan met diversiteit. Gedownload op 13 mei 2017, van 

http://www.steunpuntgok.be/downloads/themabeschrijving_2008_diversiteit.pdf 

Steunpunt voor Inclusie. (2016). Drempels en Barrières. Samen met ouders op pad. 

Ervaringen uit de praktijk in het realiseren van inclusief onderwijs. Gedownload op 17 mei 

2017, van http://www.oudersvoorinclusie.be/wp-content/uploads/2016/12/Rapport-Drempels-

en-Barri%C3%A8res.pdf  

Van de Putte, I., Vandevelde, S., Poppe, L., & De Schauwer, E. (2016). Onderwijs voor 

personen met specifieke onderwijsbehoeften. Onuitgegeven boekhoofdstuk. Gent. 

van Gennep, A. (1997). Paradigma-verschuiving in de visie op zorg voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 36, 189-201.  

van Gennep, A. (2000). Emancipatie van de zwaksten in de samenleving. Over paradigma’s 

van verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom. 

Van Hove, G. (2009). Disability Studies. Basisteksten uitgediept. Antwerpen: Garant. 

Van Hove, G., Mortier, L., & De Schauwer, E. (2005). Onderzoek inclusief onderwijs. Gent: 

Universiteit Gent, Vakgroep Orthopedagogiek & Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

‘Gelijke kansen in Vlaanderen’. 

Van Hove, G., van Loon, J., & Vandevelde, S. (2010). Personen met een verstandelijke 

beperking. In E. Broekaert, G. Van Hove, S. Vandevelde, V. Soyez, & W. Vanderplasschen. 

(Red.), Handboek Bijzondere orthopedagogiek (pp. 19-64). Antwerpen: Garant. 

Vandevelde, S., & De Groef, J. (2015). De sociale inclusie van personen met een 

verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen: druk of drive? 

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 54(6-7), 270-283. 



  
55 

Verenigde Naties. (2006). Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Geraadpleegd op 28 maart 2016, van http://www.gripvzw.be/vn-verdrag/92-verdrag-inzake-

de-rechten-van-personen-met-een-handicap.html 

Vlaams Parlement. (2014). Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. Gedownload op 29 april 2016, van http://pro.g-

o.be/blog/Documents/6_M-

decreet%20tekst%20aangenomen%20door%20plenaire%20vergadering.pdf 

Vlaamse Onderwijsraad. (1998, 7 juli). Advies over inclusief onderwijs. Gedownload op 24 

april 2016, van http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/advies/AR07071998.pdf 

Wuyts, B. (1997). Historische schets van de maatschappelijke positie van mensen met een 

handicap in de West-Europese samenleving. In E. Broekaert, F. De Fever, P. Schoorl, G. 

Van Hove, & B. Wuyts. (Red.), Orthopedagogiek en maatschappij. Vragen en visies (pp. 35-

75). Antwerpen: Garant. 

 

 

  



 56 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Informed consent 

 

 

INFORMED CONSENT 

 

 
Ik, ondergetekende, …………………………………………………………………….., 

geef mijn toestemming voor deelname aan het onderzoek rond het verloop van 

keuzeprocessen in de onderwijsloopbaan van kinderen, uitgevoerd door Femke Broos, 

student 2de master orthopedagogiek aan de Universiteit Gent. 

Ik verklaar hierbij dat ik, 

(1) goed op de hoogte ben waarover het onderzoek zal gaan, 

(2) geheel uit vrije wil deelneem aan het onderzoek, 

(3) weet dat het onderzoek uit een interview van ongeveer één uur bestaat, 

(4) toestemming geef aan de onderzoeker om het interview op te nemen opdat de gegevens 

later verwerkt en gebruikt kunnen worden in bovenbeschreven onderzoek, 

(5) de toestemming geef aan de onderzoeker om mijn resultaten op een vertrouwelijke en 

anonieme manier te bewaren, te verwerken en te rapporteren, 

(6) op de hoogte ben dat ik, indien gewenst, een verslag van de onderzoeksbevindingen kan 

krijgen, 

(8) op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het onderzoek op elk 

moment stop te zetten. 

 

 

Voor akkoord,  

 

Plaats en datum    Naam en handtekening van de geïnterviewde  

..................................................... ...............................................................................  
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Bijlage 2: Interviewgids 

- Kunnen jullie jezelf even voorstellen?  

- Kan je beschrijven welk traject jullie kind al heeft afgelegd binnen het onderwijs? 

 Hoe hebben jullie dit beleefd? 

 Hoe verliep de communicatie met school, zorgteam, leerkrachten, CLB gedurende 

jullie het gehele traject? (vraag opsplitsen per partner) 

 Wat vinden jullie van het traject van jullie kind? Als je hier een cijfer op zou moeten 

zetten van 1 (helemaal niet tevreden) tot 10 (zeer tevreden), wat zou je dan kiezen? 

- Je vertelt dat jullie kind vorig jaar naar het BuO/secundair onderwijs overgegaan is / jullie 

kind volgt nu een IAC. Hoe is het keuzeproces hierbij verlopen?  

 Bij onduidelijkheid over wat is ‘keuzeproces’: wanneer zijn jullie beginnen nadenken 

over de overstap naar XXX? Wanneer kwam dit voor het eerst ter sprake op school? 

Als we dit eerste moment dat jullie er over nadachten als de start van het proces 

nemen, hoe is het dan vanaf dit moment verder verlopen? 

 Hoe hebben jullie dit keuzeproces beleefd?  

- Wie was er allemaal betrokken bij het keuzeproces (direct of indirect)?  

 Hoe nabij staan deze mensen, hoe goed is jullie contact met hen?  

 Hoe frequent hebben jullie contact met hen?  

 Eventueel partners laten tekenen en vragen hoe nabij ze waren. 

- Vanaf welke moment werden jullie betrokken bij het proces? Wat vind je hiervan? 

- Wie zien jullie als een partner binnen het proces?  

 Wat is een partner voor jullie? (bvb. Iemand bij wie je steun vindt, iemand met 

dezelfde mening, iemand die mee zocht naar mogelijkheden, enz.) 

 Hoe merk je dat deze persoon een partner is voor jou (voorbeeld, anekdote)? 

- Wie nam naar jullie gevoel de beslissing in dit proces? Waarom vind je dit & hoe voel je je 

hierbij?  

- Hoe staan jullie tegenover de beslissingen die genomen zijn? Zijn jullie akkoord met alles 

wat er gezegd/beslist is?  

 Ev: waarom niet? Wat zou je anders gewild hebben?  

 Als je je tevredenheid met de beslissing moet uitdrukken op een schaal van 1 

(helemaal niet tevreden) tot 10 (zeer tevreden), hoeveel zou je dan geven?  

- Vinden jullie dat het eindresultaat van het keuzeproces jullie beslissing is?  

 Waarom wel of waarom niet? Hoe komt dit? 

 Heb je het gevoel dat de eindbeslissing eigenlijk al vast lag voor sommige 

betrokkenen? Kan je hier een vb van geven? Hoe heb je dit ervaren? Hoe ben jij (en 

de andere teamleden) hiermee omgegaan?  
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- Op welke manier is jullie mening als ouders gehoord? Enkel als informanten of ook echt als 

partners?  

 Hoe heb je dit ervaren?  

 Kan je hier een voorbeeld van geven? Waaruit leidt je dit af? 

- Hoe verliep de communicatie/het overleg met school, CLB en andere betrokkenen tijdens 

het keuzeproces?  

 Frequent overleg geweest met de leerkracht? Het CLB?  

 Werd er open en transparant gecommuniceerd naar elkaar toe? Had je het gevoel 

dat iedereen altijd eerlijk was tegenover jou? Voorbeelden? 

- Hoe lang heeft het geduurd tot er een definitieve beslissing was? 

 Wat vind je hiervan? Hoe had je dit zelf graag gehad? 

 Hoe vaak hebben je met school/CLB overlegd rond jouw kind? Was hier voldoende 

tijd voor? 

 Op wiens initiatief was er overleg? 

- Op welke manier werd er op een overleg over jullie kind gesproken?  

 Wanneer de scholen, ondersteuners, … over je kind praten, is het beeld dat je krijgt 

herkenbaar?  

 Is er aandacht voor een positieve beeldvorming van je kind of gaat het vooral over 

wat er niet goed loopt? 

 Voorbeelden? 

- Wordt er geluisterd naar jou op een overleg? 

 Wordt jouw mening als ouder gevraagd?  

 Wordt er rekening gehouden met jouw mening? 

 Heb je na een overleg het gevoel dat je hebt kunnen zeggen wat je wou zeggen? 

 Nemen de verschillende betrokken (lk, CLB) tijd om – naast het overleg – met jou in 

gesprek te gaan en te luisteren naar jouw vragen? 

 Voorbeelden? 

- Was er ruimte voor jou om vragen te stellen, informatie te vragen? 

 Bij wie kon je terecht met vragen en twijfels? 

 Met welke vragen kon je bij deze persoon terecht (voorbeelden)? Met welke vragen 

niet? 

 Zijn er vragen waarop je geen antwoord kreeg? 

- Welke opties zijn er aan bod gekomen in het keuzeproces?  

 Is er sprake geweest van GON-ondersteuning voor jullie dochter?  

o Weten jullie wat dit inhoudt?  

o Komt jullie dochter hiervoor in aanmerking? 

o Wie heeft jullie hier informatie over gegeven? 

o Vond je deze informatie voldoende? Wat miste je? 
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o Heb je zelf (mee)beslist over wel/niet GON? Wat vond je hiervan? 

o Wat vond je van deze GON-begeleiding? Hoe zou je dit evalueren?  

o Zou je opnieuw GON-begeleiding aanvragen als dit mogelijk is? 

 Jullie dochter heeft een IAC.  

o Ken je deze term en weet je wat het inhoudt?  

o Wie heeft jullie hier informatie over gegeven? Hoe is dit verlopen? 

o Op welk moment kregen jullie hier uitleg over? 

o Vond je deze informatie voldoende? Wat miste je? 

 Wanneer is er sprake geweest van BuSO?  

o Wie heeft jullie hier informatie over gegeven? Hoe is dit verlopen? Hoe kwam 

dit aan bod? 

o Op welk moment kregen jullie hier uitleg over? 

o Vond je deze informatie voldoende? Wat miste je? Voorbeeld? 

o Kennen jullie andere kinderen die in het buitengewoon onderwijs zitten? 

o Zijn jullie op schoolbezoek geweest? 

o Vindt je dat het beeld van BuSO zoals het geschetst werd overeen komt met 

hoe jij het nu ervaart? 

 Is er sprake geweest van inclusief onderwijs?  

o Ken je deze term en weet je wat het inhoudt? 

o Wie heeft jullie hier informatie over gegeven? Hoe is dit verlopen? Hoe kwam 

dit aan bod?  

o Op welk moment kregen jullie hier uitleg over? 

o Vond je deze informatie voldoende? Wat miste je? Voorbeeld? 

o Kennen jullie andere kinderen die in een inclusief traject zitten? 

o Zijn jullie op schoolbezoek geweest? 

Algemeen: Wat weten jullie over deze verschillende opties? Vanwaar halen jullie deze 

informatie? 

- Heb je het gevoel / weet je of één van de betrokkenen een voorkeur had voor een bepaalde 

optie?  

 Hoe weet je dit?  

 Hoe uitte zich dit?  

 Hoe ging de rest van het team hiermee om? Wat vindt je hiervan? 

- Vinden jullie dat jullie steeds alle en correcte informatie gekregen hebben? Voorbeeld 

- Vindt je dat jullie goed ingelicht zijn, ook over mogelijke verdere stappen? 

- Wat is jullie visie op onderwijs? 

 Wat is jullie visie op inclusief onderwijs? Hoe is deze gevormd/waarom denk je dit of 

dat?  

 Wat is jullie visie op buitengewoon onderwijs? Hoe is deze gevormd/waarom denk je 

dit of dat? 

- Voel je je bekwaam om een beslissing te nemen over de schoolloopbaan van je kind? 

Vertrouwen jullie volledig op de deskundigheid van leerkrachten, CLB enz. of geven jullie ook 

veel waarde aan je eigen kennis en ervaring met je kind?   
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Bijlage 3: Vignetten 

Vignet 1 

Teambespreking: 

De ene zegt al hoe slecht dat ’t gaat, en dan nog iemand die ’t nog ne keer zegt. En ze willen 

’t allemaal ne keer zeggen hoe dat… Daarvoor zitten we hier hè. (…) Ja, hij had het 

opgegeven. Maar het hoeft niet 50 keer herhaald te worden. Ik bedoel, ge weet het wel. Als 

je vraagt aan een collega om mee te komen, dan weet je hoe laat het is. En dan hoeven ze 

niet te zeggen van “Ja, als ik binnenkom dan smijt hij daar zijnen boek en dan zegt hij “Het 

interesseert mij niet meer wat mijn mama en mijn papa willen.”…” Nee, ik weet dat. Kwets mij 

niet nog een keer. 

 

 Reacties? 

 Wat is de positie van de CLB-medewerker in dit verhaal?  

 Wat kan je als CLB-medewerker doen? Wat zijn de grenzen?  

 Wat is de positie van de ouder, welke beslissing is er mogelijk voor deze ouder denk 

je? Inspraak van ouders.  

 Hoe kan HGW hier ingezet worden?  

 

Vignet 2 

(I. = interviewer, E. = ouder, T. = dochter) 

I: Oké. Jullie dochter volgt nu inclusief onderwijs, had ik gehoord…? 

E: Wat? 

I: Euhm, dus zij heeft een individueel aangepast curriculum, ken jij dat woord? 

E: Ik weet het niet, ik versta niet… 

I: Euhm volgt zij de lessen mee met de andere kindjes? 

E: Ja. Ja, samen met andere kindjes. En T. is… Een andere.. Is extra les. Beetje trager.  

(…) 

I: Dus les van de gehandicaptenschool op T. haar school? 

E: Ja. School niet veranderd. Alleen les veranderd. Is extra, is trager. Alles is samen met 

kinderen. Niet T. is apart. Niet T. alleen.  

I: Oké.  

E: Alleen verschil is T. niet school veranderd. 

I: En na het 6de leerjaar? Weet je wat T. dan krijgt? Krijgt zij een diploma? 
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E: Ja, zelfde. Ook als school is gedaan, zelfde. Getuigschrift.  

I: Zij krijgt haar getuigschrift?  

E: Ja. Alles is zelfde. En dan is middelbaar. Alles is normaal. 

I: En een beetje trager… 

E: Ja, beetje trager. Alleen T. niet school veranderd.  

 

 Reacties?  

 Wat is de rol van de CLB-medewerker in deze situatie? Wat kan hij/zij nog doen & 

wat zijn de grenzen? 

 Hoe gaan we om met ouders die onze uitleg over inclusief onderwijs niet begrijpen?  

 Kan HGW ons helpen in deze situatie? 

 

Vignet 3 

C: En ik had een héél goed contact met M., dat was de contactpersoon van zijn laatste 

school. Zij is ziek geworden en gestorven. Euhm, ja, heel snel gegaan… En eigenlijk bij de 

verwijzing was dat iemand die ik echt totaal niet kende, iemand nieuw. En zij heeft dat 

gewoon letterlijk op papier, maar zij kende K. helemaal niet. Euhm… Maar ik moet zeggen 

die persoon daarvoor was echt, ja, een heel sympathieke, warme madam die ook meedacht 

met de ouders.  

I: En had je ’t gevoel dat je wel terecht kon bij haar als je een vraag had? 

C: Ja, bij haar wel. Maar ja, bij die nieuwe, dat was dan eigenlijk ’t jaar dat hij moest 

veranderen. Die kende hem niet. Dan had ik zoiets van allez ja, dan ga ik daar ook niet… 

Allez ja. Die zat daar dan wel bij maar die kende K. niet. Dus die heeft dan gewoon dat 

verslag… Voor mij is dat gewoon de persoon die ’t verslag heeft gemaakt toen. Terwijl de 

jaren daarvoor, ja, dat dat wel… Das ook een stuk afhankelijk van de persoonlijkheid van de 

medewerker denk ik hè.  

 

 Wat vinden jullie van dit citaat?  

 Wat is de rol van de CLB-medewerker in samenwerking met ouders? Wat kan je 

doen? Wat zijn de grenzen?  

 “Das ook een stuk afhankelijk van de persoonlijkheid van de medewerker denk ik hè”: 

wat betekent dit voor onze begeleiding van ouders?  

 In andere gesprekken kwam ook naar voor dat ouders vaak zéér positief zijn over 

professionals waar ze ook een informelere relatie mee hebben opgebouwd. Ze zien 

hen echt als partners omwille van hun professionele (kennis, deskundigheid) + 

emotionele (steun) betrokkenheid. Wat betekent dit voor een CLB-medewerker?  
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Vignet 4  

I: En pas wanneer hij dan bij de nieuwe juf kwam en het weer moeilijk ging… 

C: Ja, maar ik vraag mij af in hoeverre dat zij het differentiëren gewoon was. Of dat zij zo iets 

had van ja, we zitten hier in het 4de, dat is de leerstof van 4de, dat moeten wij zien. Terwijl dat 

hij sommige dingen van ‘t 3de nog niet verworven had. En misschien dat F. iets gemakkelijker 

3-4, goh ja, hij doet nog efkes mee met dat voor ‘t 3de… Dat zij dat veel meer onder de knie 

had. (…) Goh, op zich was het al een beetje… Ik zeg het, bij F. was het in mijn gevoel 

inclusief. Zij ging hem proberen naar niveau 4de halen. En hem daar dan… Dat is inclusie 

bijna hè, met al hun problematiekjes en etiketjes. Had zij nog zijn leerkracht geweest, dan 

was hij volgens mij gewoon daar gebleven… 

 

 Wat vinden jullie van dit citaat? Herkenbaar? 

 Hoe ga je hiermee om? 

 Hoe kunnen we hier vanuit HGW mee aan de slag?  

 

Vignet 5 

I: Dus eigenlijk was er op de school wel een bepaalde procedure maar die werd niet 

automatisch naar jullie als ouders gecommuniceerd?  

C: Nee. En dat is iets dat structureel is gegroeid denk ik. Die school heeft eigenlijk nooit, euh, 

heeft nooit gemotiveerde of geëngageerde ouders gehad. Want je hebt niet alleen de 

problematiek van het kind, maar er zitten daar ook heel veel thuissituaties die niet zo… Ja, 

hoe moet ik dat zeggen? Geen kinderen in gewone thuissituaties, die geplaatst zijn, die 

continu op internaat zitten, die maar 1 keer om de paar weken naar huis gaan… Dus de 

school was eigenlijk niet vertrouwd met ouders die… Ik stond bijvoorbeeld elke dag aan de 

schoolpoort. Ze hadden dat in al die jaren nooit gehad. (…) En ik denk dat dat de reden is 

waarom zij eigenlijk nooit zelf het initiatief namen om de ouders te informeren. En omdat wij 

dan met 2 leden maar in de ouderraad zaten maar toch wel met de nodige vragen en 

bedenkingen afkwamen. Ja… Dat ze dan wel die info-avond georganiseerd hebben. Maar 

eigenlijk daarvoor was dat nooit echt zo traditie of… Nu ja, als je de vraag stelt aan ‘t school 

wordt je wel geholpen hè. Maar de school nam zelf geen initiatief. En ik denk dat dat een 

beetje gegroeid is omwille van het feit dat er nooit mondige ouders ook waren he.  

 

 Wat vertelt dit citaat? Reacties? 

 Wat doen we met ouders die, zoals deze mama het omschrijft, niet gemotiveerd of 

geëngageerd zijn? Is het de taak van de school of het CLB om deze ouders toch te 

bereiken en te informeren? Hoe kan dit vorm krijgen? 

 Hoe bekijken we dit vanuit HGW? 

 Welke ouder verwacht deze school? 
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