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Voorwoord 

 

Deze masterproef is tot stand gekomen door het project van Jan Decuypere, 

pedagogisch begeleider van het buitengewoon onderwijs bij het GO! 

(Gemeenschapsonderwijs). We mochten tijdens het schooljaar van 2014-2015 

meestappen in zijn verhaal om kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs 

een stem te geven. Een zoektocht naar ‘de identiteit van het buitengewoon onderwijs’.   

 

Van kindsbeen af vond ik het belangrijk om te streven naar gelijke rechten voor 

iedereen en naar de stem van het kind en van de jongeren. Toen ik in contact kwam 

met de kinderen uit het buitengewoon onderwijs werd ik geconfronteerd met de grote 

hindernissen waarmee deze kinderen momenteel te maken krijgen. Levensgrote 

drempels worden opgeworpen, wat maakt dat belangrijke keuzes maken bemoeilijkt 

wordt. Vaak zonder de betrokkenheid van de kinderen zelf. Hoe ze dit alles zelf beleven 

gaat vaak aan onderzoekers voorbij. Het is precies op deze plaats dat ik de uitdaging 

vond voor dit onderzoek waarbij de beleving van de kinderen centraal staat.  

 

In de gesprekken met de jongeren zijn we visueel aan de slag gegaan. Met foto’s en 

tekeningen. Beeld en visualisatie hebben een belangrijke plaats in mijn leven. Vandaar 

dat ik eigen beelden, op basis van de gesprekken, tracht te integreren. 
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1. Inleiding 
Tijdens het academiejaar 2014-2015 zijn we met vier studenten orthopedagogiek aan 

de slag gegaan met het project ‘de identiteit van het buitengewoon onderwijs’. Als 

projectleider Jan Decruypere, pedagogisch begeleider van GO! (Gemeenschap 

Onderwijs). In voorgaand onderzoek van GO! werden verscheidene partners werden 

al bevraagd: Ouders, beleid en directie van de scholen en leerkrachten. Nog één factor 

ontbrak: het standpunt van de leerlingen zelf. We zijn zes verschillende BuO scholen 

gaan bezoeken over heel Vlaanderen, zowel in de lagere school als in het secundair. 

Vierendertig kinderen en jongeren (tussen de negen en achttien jaar) werden 

bevraagd. Een zoektocht naar de specificiteit en de vraag naar wat het buitengewoon 

onderwijs zo ‘bijzonder’ maakt. In deze zoektocht ligt de basis van mijn gekozen 

onderzoek.   

 

Deze masterproef beschrijft een fenomenologisch onderzoek bij kinderen en jongeren 

die de overstap zetten van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs. Het is 

onderverdeeld in drie hoofdstukken. In de inleiding wordt de probleemstelling en de 

motivering van mijn onderzoeksvraag weergegeven. In deel twee wordt de 

sociologische context besproken met de theoretische kaders. In deel drie belicht ik het 

onderzoek zelf. We eindigen met de conclusie en een aantal aanbevelingen.  

 

Binnen dit onderdeel situeren we de omvang van het onderwerp. Daarna volgen 

achtereenvolgens de probleemstelling en de motivering met de centrale 

onderzoeksvraag en de afbakening van het onderwerp.  

 

Het Belgisch onderwijssysteem is gekenmerkt door een tweespoor: het ‘regulier 

onderwijs’ en het ‘buitengewoon onderwijs’. Het BuO is gericht op leerlingen die 

leermoeilijkheden ondervinden in het reguliere onderwijs of die een lichamelijke, 

verstandelijke of tijdelijke beperking hebben en een aangepaste leeromgeving eisen 

(Vlaamse Overheid, 2014). Sinds 2014 is er een nieuwe wind in dit 

onderwijslandschap, het M-decreet. Het decreet is al even in voege, maar beroert nog 

steeds de onderwijswereld. Het grote vraagstuk was immers: zijn de kinderen het 
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meest gebaat met een speciale school met enkel kinderen met leermoeilijkheden of 

één of andere beperking? Of eerder met speciale klassen binnen een bestaande school? 

Of een inclusief systeem waar er geen onderscheid gemaakt wordt?  

Wat willen kinderen en jongeren zelf? Kinderen en jongeren zijn immers niet langer 

rechtsobjecten meer rechtssubjecten. Hun stem wint aan belang, ook binnen de 

onderzoekswereld. Al is die stem nog steeds ondervertegenwoordigd.  

Het in dialoog gaan met de kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs 

staat centraal in dit onderzoek. Het methodologisch kader dat wij hanteren in dit 

kwalitatief onderzoek is de fenomenologie. Tot op vandaag bestaat er nauwelijks 

(kwalitatief) onderzoek dat de beleving van jongeren binnen het buitengewoon 

onderwijs centraal zet. Ik wil hier graag een aanzet geven. In dit onderzoek ligt de 

focus op de beleving van het kind zelf bij de overstap van het traditioneel onderwijs 

naar het buitengewoon onderwijs.  

 

1.1 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

1.1.1 Het buitengewoon onderwijs  

Sinds de jaren 70 bestaat het buitengewoon onderwijs. Dit is ontstaan vanuit een zeer 

vooruitstrevend project, voor leerlingen die (even) niet mee kunnen in het gewoon 

onderwijs, waarbij er gewerkt wordt op maat van de leerling. Volgens het Vlaams 

Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wordt het buitengewoon 

onderwijs gekenmerkt door haar opdracht. Deze bestaat uit kinderen en jongeren die 

zich niet optimaal kunnen ontplooien in het gewone onderwijs alsnog de kans te 

bieden. Het doel is de totale persoonlijkheidsontwikkeling te stimuleren. Kinderen en 

jongeren worden voorbereid op het maatschappelijke leven en de uitoefening van een 

beroep (VAPH, 2007). Een plek waar onderwijs, opleiding, verzorging en therapie 

samenkomen (BDF, 2015). 

 

Stap voor stap wordt dit principe in vraag gesteld. Het principe van het inclusief 

onderwijs vindt haar oorsprong in de UNESCO ‘World conference on special needs 

education: access and equality’ die plaatsvond in Salamanca, 1994. Voor het eerste 

keer werd specifieke aandacht besteed aan het recht op onderwijs voor personen met 
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een handicap. In het ‘Salamanca Statement’ dat daaruit voortvloeide, werd er 

vastgelegd dat: “Those with special educational needs must have access to regular 

schools which should accommodate them within a childcentred pedagogy capable of 

meeting these needs.” (GRIP vzw, 2012, pp. 18).  

 

Tussen 1992 en 2007 steeg het buitengewoon onderwijs met 41% in Vlaanderen. Waar 

in het schooljaar 1990-1991 nog 33.000 leerlingen (2.9% van de totale 

schoolbevolking) buitengewoon onderwijs volgden, was dat aantal in het schooljaar 

2005-2006 opgelopen tot 46.500 leerlingen (4.2% van de totale schoolbevolking) 

(Ruelens et al., 2007). De cijfers bleven stijgen. Cijfers van schooljaar 2014-15 

spreken over een 50.144 leerlingen in het buitengewoon onderwijs (kleuter-lager-

middelbaar). Met een scheve verhouding in geslacht (Onderwijs Vlaanderen, 2015).   

 

Dit was ook één van de vaststellingen van Klasse 

(2015). Het huidige onderwijssysteem werd in 

vraag gesteld en men zag hier drie zaken 

verschijnen.  

- België kampt met 6,63% leerlingen met een 

specifieke onderwijsbehoefte. Dit is veel in 

vergelijking met andere Europese landen. 

- Meer dan andere landen kiest België voor 

een gesegregeerd systeem, waar leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoefte weggaan 

uit het reguliere onderwijs. 

- Een laatste vaststelling is dan ook dat het 

buitengewoon onderwijs blijft stijgen. 

Tussen 1994-2004 een stijging met 12 %.   
         Figuur 1 (Klasse, 2015, p.3)   

Ander onderzoek (Van Landeghem & Van Damme, 2009) bevestigt de stijgende 

tendens van leerlingen naar het buitengewoon onderwijs. Ze stellen vast dat de 

doorverwijzing te snel gebeurt en zelfs ‘onterecht’. Vergelijkingen met Europese 

landen geven dezelfde tendens aan. Vlaanderen scoort als hoogste wat betreft 



 

 4 

segregatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte in het schooljaar 2008-

2009. Figuur 2. geeft aan dat 5,1% van alle Vlaamse leerlingen in het buitengewoon 

onderwijs zit (NESSE, 2012). 

 

Figuur 2: Pupils in special schools and classes as a % of the total school population in each European 

country, (NESSE, 2002 p. 15). (Cijfers van Country Data, 2010). 

 

De vaststellingen geven een duidelijk signaal naar het beleid toe. Vlaanderen blijkt 

gekenmerkt te zijn door haar apart en niet-inclusief onderwijssysteem. Uit vele hoeken 

kwam er kritiek op deze tendens. Onder andere Bruno Vanobbergen, 

kinderrechtencommissaris (Kinderrechtencommissariaat, 2012) beaamt de te snelle 

doorverwijzing naar het BuO. Omdat deze doorverwijzingen niet meer houdbaar zijn, 

en de ongelijkheid in het onderwijs en discriminatie aan te pakken werd een nieuw 

wettelijk kader vooropgesteld. In 2008 tekent Vlaanderen het decreet Vlaamse 

gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, in 2009 het VN-verdrag inzake Rechten 

voor Personen met een Handicap en in 2014 het M-decreet. Hiermee gaat Vlaanderen 

in de richting van een inclusief onderwijssysteem (Klasse, 2015).  
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Nu de invoering en uitvoering van het M-decreet recent in voege is getreden, worden 

er door verschillende partijen vragen opgeworpen. Maar hoe voelen de kinderen dit 

zelf aan? In een rapport naar aanleiding van het ‘What do you think’-project van Unicef 

(2007) zouden de meeste kinderen met een beperking hun voorkeur geven aan het 

buitengewoon secundair onderwijs. Uit een ander onderzoek van de Katholieke 

Universiteit Leuven (2001) bleek dat kinderen die de overstap maken naar het 

buitengewoon onderwijs, binnenkomen met een aangetast gevoel van zelfwaarde. 

Verder werd beschreven dat kinderen opnieuw openbloeien wanneer ze les volgen in 

het buitengewoon onderwijs. Deze masterproef wil in dit debat een bijdrage leveren. 

 

1.1.2 Onderzoeksvraag  
Voor deze masterproef stelden we ons vragen die verder gingen:  

Wat is de beleving van de kinderen bij de overstap van het ene naar het andere type 

onderwijs? Is er daarbij sprake van participatie of niet? Fundamenteel gaat het over 

de twee types van onderwijs in België en de beleving van de kinderen zelf, bij de 

overstap van het ene type naar het andere. Hun (school)geschiedenis, beleving en 

verhaal werd gedeeld. Deze thesis tracht zo dicht mogelijk bij hun verhaal te blijven.  

Concreet stellen we volgende onderzoeksvragen:  

 

1. Hoe ervaren kinderen en jongeren het gewoon onderwijs en de overstap van 
het gewoon naar het buitengewoon onderwijs?  
 

2. Op welke manier zijn de kinderen en jongeren betrokken geweest in de 
beslissing van de overstap?  

 
3. Hoe beleven ze hun nieuwe school?  

 

De masterproef beoogt geen allesomvattend antwoord te bieden. Wel een stem te 

geven aan de belevingswereld van deze jongeren.  
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2. Sociologische context 
Hoe de mens en wetenschap naar kinderen kijken is doorheen de geschiedenis sterk 

geëvolueerd. Van een ‘ongetemd kind’ naar het ‘goddelijke kind’ tot een ‘onvoltooid 

kind’. Binnen elke stroming wordt het handelingsvermogen van het kind ofwel sterk 

opgehemeld of vrijwel genegeerd (Vanobbergen, 2014). 

Sedert jaren ziet men kinderen als actieve betekenisgevers en wordt dit kindbeeld 

gekoppeld aan het ‘mondige kind’. Deze beeldvorming wordt ook in deze masterproef 

onderstreept. De geïnterviewde kinderen en jongeren worden beschouwd als experten 

van hun eigen belevingen en ervaring. Binnen sociologische en psychologische 

theorievorming zien we een verschuiving naar de plaats van het kind. 

 

In dit deel wordt er eerst gekeken naar hoe inspraak verandert doorheen de tijd, via 

de kinderrechten en rechten voor personen met een beperking. Deze nieuwe 

tendensen zorgden mede voor een roep naar inclusie, dit met het M-decreet als gevolg.  

 

2.1 Inspraak van kinderen 

2.1.1 Het Kinderrechtenverdrag 
Sedert 1989 is er een Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld 

(IVRK, 1989). Het kinderrechtenverdrag telt zo’n 41 kinderrechten. Het verdrag heeft 

bijgedragen tot de idee dat het kind geen passief (onderzoeks)object is maar een 

ontwikkelde burger (Vanobbergen, 2014). Samen met de roep naar inclusie en 

redelijke aanpassingen voor alle kinderen is er ook een toenemende vraag naar 

participatie van de kinderen zelf.  

 

Het kinderrechtenverdrag werd in 1991 geratificeerd door België. Het 

kinderrechtenverdrag impliceert vier niet te scheiden basisprincipes. Non-discriminatie 

(Art.2), het belang van het kind (Art.3), het recht op leven en ontwikkeling (art. 6) en 

het recht op participatie (Art.12) (IVRK, 1989).  

Het Kinderrechtencommissariaat (2012) licht deze vier artikelen toe:  

Art 2. Kinderen moeten beschermd worden tegen discriminatie. Zonder enige 

uitzondering of onderscheid moeten alle kinderen van alle rechten kunnen genieten. 
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Is dit niet zo, dan moet de overheid acties ondernemen om alle rechten aan alle 

kinderen te garanderen. 

Art. 3.  Bij alle maatregelen betreffende kinderen vormen de belangen van het kind de 

eerste overweging. 

Art. 6.  Kinderen hebben recht op leven, overleven en ontwikkeling. De overheid moet 

het recht op leven en ontwikkeling garanderen. En dit in de ruimst mogelijke mate.  

Art. 12. De eigen mening van minderjarigen is belangrijk. Elke minderjarige mag zijn 

mening uiten in alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Aan die mening moet 

passend belang gehecht worden. (Kinderrechtencommissariaat, 2012, pp.6). 

 

Op regelmatige basis brengt het Office of the United Nations High commissioner for 

Human Rights (OHCHR, 2006) een rapport van het kinderrechtenverdrag. Hun rapport 

gaat in op artikel 12 van het kinderrechtenverdrag, namelijk het recht op participatie. 

Ze pleiten met aandrang voor kinderen als actieve participanten in de samenleving, 

zowel thuis als op school. In de adviestekst van OHCHR, (Art. 12, lid 1, school lid 7) 

wordt duidelijk beschreven dat scholen ervoor moeten zorgen dat leerlingen op hun 

school kunnen blijven en niet uit de boot vallen (2006). ‘The Committee urges States 

parties to ensure that primary education is compulsory and free and of high quality 

and relevance to the child. Furthermore, states parties should make sure that every 

child has a place in school, is able to enrol and remains in school without dropping 

out.’ (OHCHR, 2006, pp. 4).  

Verder in hun advies (Art. 12 lid 1, school lid 11) gaat het OHCHR specifiek in op 

kinderen met ‘special needs’. ‘The Committee calls on States parties to provide 

teachers training on participatory teaching methodologies and its benefits and on 

paying special attention to the needs of vulnerable children, whose difficult situation 

may lead them to dropping out of schools. The children must enjoy special attention 

and be given the opportunity to express their views without intimidation.’ (OHCHR, 

2006, pp. 4-5). 

 

Sedert het kinderrechtenverdrag worden kinderen meer en meer gezien als een aparte 

categorie met eigen rechten die beschermd dienen te worden. Deze rechten bevinden 
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zich op alle levensdomeinen, verzameld spreken we over: provisierechten1, 

protectierechten & participatierechten.  

 

Het kinderrechtenverdrag legt de nadruk op het erkennen van minderjarigen als een 

volwaardige en gelijke burger. Los van de beperking of label van de jongere. Indien 

we deze lijn doortrekken lezen we dat het verdrag impliceert om een zo ver mogelijke 

toeleiding te waarborgen naar basisvoorzieningen en ondersteuningsmogelijkheden 

met een duidelijk pleidooi voor inclusie (Kinderrechtencommissariaat, 2012). 

 

2.2.2 Sociology of childhood 
De aanvaarding van het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind was een mijlpaal 

in het lang en moeizaam ijveren naar de verbetering van de maatschappelijke positie 

van het kind (Verhellen, 2005). 

Verhellen (2005) stelt dat het verkrijgen van burgerrechten kenmerkend is voor de 

alsmaar groeiende status van kinderen. Deze kinderrechtenbeweging pleit ook voor de 

participatierechten voor kinderen. Het recht op volwaardig te participeren in het 

vormgeven van hun eigen leven en de samenleving met de nodige hulpmiddelen en 

structuren. Het kind als een actieve, sociale actor en kinderparticipatie zijn 

sleutelbegrippen vandaag de dag. Sterk geïnspireerd op de kinderrechtenbeweging en 

sociology of childhood (Vandenbroeck, 2006). 

 

Voorheen werden kinderen gezien als ‘niet-volwassen’, waardoor ze gezien werden als 

incompetent om mee te beslissing op verschillende terreinen. Participeren op 

domeinen zoals sociale, economische en politieke waren zo goed als onbestaande. Met 

als gevolg dat participatie op terreinen zelf sterk betrokken waren, zoals school en 

gezin, niet mogelijk was (Mayall, 2000).  

 

Het nieuwe paradigma geeft opnieuw ademruimte en erkenning aan kinderen in hun 

omgeving. Deze erkenning draagt bij aan het aanzien van kinderen. Kinderen en 

jongeren worden zowel in de maatschappij als in de wetenschap gezien als actief, 

                                                   
1 Diensten en voorzieningen die kinderen nodig hebben om op te groeien. Bijvoorbeeld Scholen, 
gezondheidszorg, voeding, huisvesting, sociale zekerheid, …  
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sociaal en participerend. Het begrip ‘participatie’ komt naar voor als een functie om 

doelen te bereiken. Nochtans kan participatie gezien worden als een doelstelling op 

zichzelf, waarbij het gaat om ‘erbij zijn’, ‘erbij horen’ en ‘mee-doen’ (Verhellen, 2005).  

 

De positieve eigenschappen kennen ook een keerzijde. Met name de 

onderhandelingscultuur, waar kind en ouder verantwoordelijkheden dragen en in 

onderhandeling gaan hierover. Er schuilt een nieuw normatief systeem, waarbij de 

omgeving verwacht dat men aan deze norm voldoet. Indien niet is er gevaar voor 

uitsluiting. Namelijk dat deze nieuwe participatiepedagogiek, waarbij we mondige 

burgers met rechten grootbrengen, een specifieke groep kinderen en ouders het 

zwijgen kan opleggen. (Vandenbroeck & Bouverne-De Bie, 2007). 

 

2.2.3 Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een 

Handicap  
Juli 2009 werd een belangrijk jaar wat betreft de rechten voor personen met een 

beperking. België ratificeert in 2009 de ‘Convention on Rights of Persons with 

Disabilities’ (Kinderrechtencommissariaat, 2012). 

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) omschrijft 

personen met een handicap als ‘personen met langdurige fysieke, psychische, 

verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse 

drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met 

anderen te participeren in de samenleving’ (UNIA, 2016, pp. 10). 

De visie van het VRPH gaat uit van een sociaal model. Het hebben van een handicap 

is een confrontatie in een situatie tussen de beperking en de niet aangepaste 

omgeving. Beperkingen worden als een maatschappelijk probleem, los van de 

persoon, gezien. Het zit dus niet in de persoon zelf, maar in het fysieke en sociale van 

de samenleving en de context (GRIP vzw).  

Dit zorgt ervoor dat we het begrip ‘handicap’ breed moeten interpreteren. Ieder kind 

of jongere heeft recht op een redelijke aanpassing. Leerlingen met een leerstoornis, 

ASS, ADHD, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, … ontvangen dit recht. (UNIA, 

2016).  
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Bouwend op deze gedachtegang betekent dat het label of de beperking op zich geen 

probleem is, maar afhankelijk is van hoe de samenleving ermee omgaat. Het 

Kinderrechtencommissariaat (2012) maakt duidelijk in hun adviestekst dat kinderen 

met een beperking of label die drempels ervaren, voldoende ondersteund moeten 

worden en redelijke aanpassingen ontvangen. Zodoende is er sprake van gelijke 

kansen en rechten zoals personen zonder beperking.  

 

Het VRPH stelt dat mensen met een beperking recht hebben op een kwalitatief leven 

en volwaardig meedoen aan de maatschappij. Dus ook binnen het onderwijs. 

Specifieke noden moeten ingelost worden, zodanig dat personen met en zonder 

beperking op gelijke voet staan (Onderwijs Vlaanderen, 2016). 

 

2.2 M-decreet  
Door invloeden van het kinderrechtenverdrag en het VRPH hebben mee de visie op 

handicap verandert, van een medisch model gaan we naar een sociaal model.  

Het VRPH draagt een duidelijke boodschap uit als het neerkomt op inclusie. In artikel 

24 wordt het recht op onderwijs voor elk kind zeer sterk benadrukt. Met het 

onderteken van het VRPH heeft Vlaanderen zich geëngageerd om inclusie een plaats 

te geven, ook in het onderwijs. Het artikel maakt dus van het buitengewoon onderwijs 

een uitzondering. Waardoor deze beslissing moet gestaafd worden met gegronde 

redenen en een inclusief traject een evidentie kan zijn (VLOR, 2010).  

De “M” in dit decreet staat voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften’. Zij dienen de kans te krijgen om les te volgen in het gewoon 

onderwijs. Deze werd op 21 maart 2014 door het Vlaams Parlement goedgekeurd 

(Onderwijs Vlaanderen, 2015) en moet een antwoord bieden op de steeds toenemende 

tendens van het buitengewoon onderwijs (Onderwijs in Vlaanderen, 2014).   

Met het M-decreet ontvangen leerlingen met een beperking het recht op redelijke 

aanpassingen in het gewoon onderwijs.   
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2.2.1 Inclusief onderwijs en redelijke aanpassing 

Tijdens een rondetafeloverleg met belangenverenigingen en UNIA werd er nagedacht 

over de invulling en definiëring van inclusief onderwijs (Albertijn & Hoefnagels, 2011). 

De term ‘inclusie’ correct gebruiken en scherp stellen is noodzakelijk. Een belangrijk 

punt is dat inclusie verschilt van integratie. Inclusie betrekt personen met een 

beperking. Integratie omvat een grotere doelgroep (Kansengroepen, nieuwkomers, 

kinderen uit lage SES-gezinnen). Integratie gaat uit van het principe dat de bijdrage 

van beide kanten komt, zowel van de samenleving als de persoon zelf. Inclusie niet, 

in een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij zoals hij is. Wel in de 

veronderstelling dat de samenleving voldoet aan een aantal voorwaarden. Zoals het 

kunnen gebruik maken van voorzieningen die bedoeld zijn voor alle personen van de 

samenleving (Schuurman, 2002). Inclusief onderwijs wordt bereikt indien gewone 

scholen hun infrastructuur, methodes en lesmateriaal en personeelsbeleid aanpast op 

alle leerlingen, ongeacht hun handicap, anders taligheid of sociaaleconomische 

achtergrond (UNIA 2016). 

Inclusie is een actie waarbij er aanpassingen dienen te gebeuren voor leerlingen met 

een beperking in het gewoon onderwijs (Albertijn & Hoefnagels, 2011). 

 

Redelijke aanpassing wordt in de wetgeving als volgt omschreven: “Een aanpassing is 

een concrete maatregel die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving 

op de participatie van een persoon met een handicap kan neutraliseren (Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2007, Art. 2. § 1, § 2). 

Concreet houdt dit volgende zaken in: De redelijke aanpassing moet enerzijds 

doeltreffend zijn. Personen met een beperking moeten de mogelijkheid krijgen te 

participeren op een evenwaardige wijze en op een zelfstandige manier kan 

participeren, waarbij de veiligheid gewaarborgd wordt (D’Espalier, 2016).  

D’Espallier (2016) licht dit verder toe en stelt dat de nadruk ligt op het verwijderen 

van de individueel ervaren barrières en de aanpassingen afgestemd dienen te worden 

op de noden van de persoon met een beperking. Het VRPH gaat uit van de idee van 

menselijke waarde en waardigheid van ieder individu. Het verdrag tracht dan ook de 
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systematische uitsluiting en benadeling van personen met een beperking te 

doorbreken. 

 

2.2.2 Sinds de invoering van het M-decreet 
In de recente meta-synthese van Onderwijs Vlaanderen (2017) wordt er een 

tussentijdse evaluatie opgesteld omtrent het M-decreet.  

Figuur 3: Aandeel buitengewoon onderwijs naar onderwijsniveau (op teldatum van de eerste schooldag 

van februari, exclusief type 5) (Onderwijs Vlaanderen, 2017).  
 

Indien we naar de tabel kijken (Figuur 3) kunnen we inderdaad aflezen dat er steeds 

minder leerlingen naar het buitengewoon onderwijs gaan, of zelfs de overstap maken 

van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs. In het algemeen is er 

sprake is van een daling van leerlingen in het buitengewoon onderwijs sinds de 

invoering. Voornamelijk in het basisonderwijs, die al sedert schooljaar 2011-2012 een 

constante daling vertoont.  
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Aangezien het M-decreet pas recent in voege is getreden en de data nog beperkt is, 

moeten we voorzichtig omspringen met conclusies rond de realisatie van een inclusief 

onderwijssysteem.  

 
2.2 Theoretisch kader 
 
In de beleving van de kinderen bij de overstap van het reguliere naar het 

buitengewoon onderwijs komen een aantal thema’s heel sterk aan bod: Het krijgen 

van een label en het etiketteren versus de beleving hiervan voor het individu en de 

omgeving. Een aantal kinderen spreken eerder over stigmatisering. Over deze thema’s 

bestaat heel wat theoretisch onderzoek. In deze masterproef ligt de klemtoon op het 

fenomenologisch onderzoek. Waarbij de methodologie voorschrijft om vanuit de data 

verbanden legt met de theoretische literatuur (Morse, 1994). Deze theoretische 

concepten willen we een meer funderen.  

 

2.2.1 Labeling 
2.2.1.1 Voorvaders van de labelingtheorie 

Labels zijn essentieel: een label is de toegangspoort tot ondersteuning voor het kind 

en zijn/haar omgeving; als het ware een vrij ticket voor toegang tot de ondersteuning 

die de overheid speciaal voorziet. Het grote gevolg is dat ouders, leerkrachten en 

andere professionals veel belang hebben bij een label (Gezinsbond, 2011). 

Becker (1963) stelt dat deviant of afwijkend gedrag samenvalt met hoe anderen naar 

de persoon met deviant gedrag kijken. Aan dit deviant gedrag wordt een label 

toegekend. Maar vaak zijn de gevolgen voor de gelabelde persoon zelf niet te 

onderschatten. De impact van een officieel label op een identiteit is volgens de studie 

van Hepburn (1977) afhankelijk van de reacties van anderen, zoals ouders en 

vrienden. Er zijn verschillende studies die de impact van informele labels benadrukken 

(Liu, 2000). Informele labels worden toegekend door niet-officiële instanties, zoals 

leerkrachten, klasgenoten of ouders. Volgens de studie van Liu (2000) zijn deze 

informele labels het meest schadelijk omdat ze optreden voor de officiële labels. 

Verschillende studies benadrukken de negatieve invloed van afwijkende labels op de 

zelfidentiteit. Maar ook de omgeving is doorslaggevend. Zo zullen leerkrachten die 
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vooral gedragsbeschrijvingen kregen van kinderen met leerachterstand waarmee ze 

te maken zullen krijgen, soms negatieve attitudes en lage verwachtingen ontwikkelen. 

Die werken dan weer als ‘self fulfilling prophecy’, of een zichzelf waarmakende 

voorspelling. Een aanvankelijk valse definitie van de situatie lokt gedrag uit en brengt 

mensen ertoe zich zo te gedragen, waardoor de aanvankelijk onjuiste voorspelling toch 

waarheid wordt (Merton, 1996). Rogers en Buffalo (1974) stelden als eersten een 

typologie op met negen manieren waarop men zich kan aanpassen aan een label. Een 

eerste typologie stelt dat men zich erkent met dit label en het als het ware draagt. Een 

tweede manier is de verwerping van het label. Een derde reactie is vluchten, men 

vlucht letterlijk weg van een negatieve identiteit door te verhuizen, veranderen van 

omgeving. Dit is ook hetgeen waar we in dit onderzoek vooral mee te maken krijgen. 

Kinderen en jongeren vluchten weg door van school te veranderen.  

Een vierde gaat over de veredeling of het positief vertalen van een label, er wordt 

ingestemd met het label en wordt gebruikt als een manier van zelfexpressie. Een vijfde 

manier van aanpassing is de label ontwijken. Een zesde gaat over de verzachting of 

modificatie, het negatievere label omwisselen in een positiever label. De zevende 

typologie stelt dat de label wordt aanvaard maar met herinterpretatie en als het ware 

wordt uitgewist. De achtste en negende typologieën gaan uit van een eerder passief 

persoon, namelijk herdefiniëren en zodoende het label te normaliseren. De negende is 

het label wijzigen, de samenleving tracht de identiteit en het gedrag te veranderen.    

 

2.2.1.2 Van label naar stigma  

Het concept stigma wordt sinds de jaren 60 gedefinieerd vanuit verschillende hoeken. 

De klassieke benadering komt er van Goffman (1963) die spreekt over stigma wanneer 

een eigenschap wordt toegeschreven op een persoon en deze daarmee reduceert tot 

die enkele eigenschap. Hieruit volgend dat de volwaardige persoon verandert in een 

minderwaardig persoon en zodoende in diskrediet wordt gebracht (Goffman, 1963).  

 

Een ander concept van stigma komt vanuit Link & Phelan (2001). Zij stellen dat er 

sprake is van stigma als: ‘elementen van labeling, stereotypering, onderscheiding, 

statusverlies en discriminatie samen voorkomen in een machtssituatie die toelaat dat 

deze componenten zich ontvouwen’ (Link & Phelan, 2001, pp. 367). 
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Binnen de conceptualisering van Link & Phelan (2001) gaat het om vier componenten. 

In de eerste component gaan mensen anderen onderscheiden en deze verschillen 

labelen. In de tweede component worden cultureel dominante overtuigingen met het 

daaraan gekoppelde (ongewenste) gedrag gelinkt aan de personen met een label als 

negatieve stereotypering. Verschillen worden met andere woorden verenigd met 

negatieve attributies. In de derde component worden gelabelde personen 

onderverdeeld in verschillende categorieën, om zo een onderscheid te creëren tussen 

‘ons’ en ‘hen’. In de vierde en laatste component, ervaren gelabelde personen 

statusverlies en discriminatie die leiden tot ongelijke uitkomsten (Link & Phelan, 

2001).  

 

2.2.1.3 Het kind achter het ‘gelabelde’ kind  

Binnen het medische model of stoornis denken wordt er sterk gefocust op de beperking 

zelf. Wordt er gesproken over tekorten en het gelabelde kind. Vanuit die gedachte 

wordt er gezocht naar een oplossing of behandeling om het kind te veranderen. Dit 

stoornis denken beïnvloedt hoe de samenleving kijkt naar kinderen met een beperking. 

Ze worden gepercipieerd als een ‘probleem’ en een stoornis 

(Kinderrechtencommissariaat, 2012). Dit denken doet tekort aan het gehele kind. Het 

kind als volwaardig persoon in een eigen omgeving met een eigen omkadering. 

 

Vanuit het kinderrechtenverdrag pleit het kinderrechtencommissariaat (2012) voor 

meer ruimte voor het kind. Ze stelt dat naast de beperking, met de daaraan 

toegevoegde label, elk kind aan de samenleving moet kunnen participeren. Het 

verdrag roept sterk om elk kind te erkennen als een volwaardige burger.  

 

Uit een studie van het kinderrechtencommissariaat (2012) blijkt dat het buitensluiten 

van kinderen met een label zich op verschillende manieren uit:  

Ten eerste merken ze dat ouders van een kind met een label meer drempels 

tegenkomen in het zoeken naar een reguliere school, in vergelijking met ouders van 

kinderen zonder label. In extreme gevallen leidt het zelfs tot weigering van de leerling. 
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We kunnen ons hierbij de vraag stellen of de school voldoende oor heeft naar het 

verhaal van de leerlingen en zijn/haar mogelijkheden en draagkracht.  

Als tweede valt het op dat de meeste ouders niet naar de Commissie inzake 

Leerlingenrechten stappen omdat ze er geen weet van hebben.  

Een laatste bevinding van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen (2008) is dat het 

GOK-decreet2 (Gelijke Onderwijskansen) toelaat dat scholen leerlingen weigeren met 

de reden dat er een draagkrachttekort is binnen een school. Deze denkpiste strookt 

niet met het Gelijkekansendecreet dat werd onderschreven. Het Gelijkekansendecreet 

onderstreept nochtans duidelijk dat weigering enkel toegestaan is indien de gewenste 

aanpassingen onredelijk zouden zijn. 

 

Een laatste kritische opmerking vanuit het kinderrechtencommissariaat is dat kinderen 

uit een gezin met financiële problemen of andere moeilijkheden meer kans hebben 

gelabeld te worden. Meer dan kinderen van een gezin met minder problemen. 

Daarnaast hebben jongens een hogere kans op diagnose in vergelijking met meisjes. 

Hetzelfde geldt hier voor jongeren van allochtone afkomst. De cijfers geven dit ook 

sterk aan, 1 jongen op 10 zit in het buitengewoon lager onderwijs. Bij meisjes is dit 

de helft, namelijk 1 op 20 (Kinderrechtencommissariaat, 2012).  

 

 

 

 

 

                                                   
2  In dit decreet wenst het beleid de mogelijkheden voor alle kinderen gelijkstellen. Om zo de kans tot 
optimale ontwikkeling te waarborgen. Daarnaast wil het decreet uitsluiting, sociale scheiding en 
discriminatie tegengaan en heeft daarom speciale aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.  
Het beleid Gelijke onderwijskansen bestaat uit verschillende onderdelen: 

● het inschrijvingsrecht; 
● institutionele bepalingen met betrekking tot Lokale Onderwijsplatforms; 
● de Commissie inzake Leerlingenrechten); 
● en het geïntegreerd ondersteuningsaanbod 
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3. Onderzoek 
Dit onderzoek kadert binnen een sociologische context waarin het kind een steeds 

grotere rol toegeschreven krijgt en gestaag groeit in het beeld van een actieve 

participant. Methodologisch sluiten we vooral aan bij de fenomenologie. Wanneer we 

in het laatste deel, de analyse, de kinderen zelf bevragen, worden een aantal 

theoretische concepten/theorieën van de labeling theorie concreet in beeld gebracht. 

 
3.1 Methodologie  
Binnen de wetenschappelijke literatuur worden verschillende factoren van het 

onderwijsklimaat sterk onderzocht en bestudeerd. Met als grote ontbrekende factor, 

de stem van de kinderen en jongeren zelf. Binnen traditioneel onderzoek werd de 

klemtoon vooral gelegd op spreken ‘over het kind’ in plaats van ‘met het kind’.  

 

Eerst wens ik de focus te leggen op het kwalitatief onderzoek, met een aantal 

sleutelbegrippen over de fenomenologie. In een tweede deel beschrijf ik mijn aanpak 

van onderzoek.  

 

3.1.1 Kwalitatief onderzoek 
Sinds de jaren 20 en 30 is het kwalitatief onderzoek naar de voorgrond geschoven. 

Voornamelijk binnen de sociologie en de antropologie, met onder andere de Chicago 

School, Margeret Mead, Gregory Bateson als pionieren (De Fever, (1997) in Broeckaert 

et al., 2008). Kwalitatief onderzoek kreeg erkenning binnen andere onderzoeksvelden 

zoals Disability Studies (Lauwers, 2008). Onderzoek binnen de Disability Studies 

vraagt een andere aanpak dan de traditionele manier van onderzoek voeren (Van 

Hove, (1997) in Broekaert et al. 2008).  

Bij kwalitatief onderzoek ligt de focus in het op zoek gaan naar en het proberen 

begrijpen van betekenissen die individuen geven aan hun ervaringen. “Kwalitatieve 

onderzoeksmethoden zijn strategieën voor de systematische verzameling, organisatie 

en interpretatie van tekstueel materiaal dat is verkregen door gesprekken of 

observaties met het doel concepten te ontwikkelen die ons helpen om sociale 

verschijnselen in hun natuurlijke context te begrijpen met de nadruk op betekenissen, 

ervaringen en gezichtspunten van alle betrokkenen.” (Boeije, 2005, p. 22). 
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In kwalitatief onderzoek wordt vaak inductief gewerkt, waarbij men vanuit de 

waarneming vertrekt en zoekt naar verklaringen bij de theorie. Het onderzoek start 

met andere woorden zonder een van tevoren opgestelde theorie (Everaert & van Peet, 

2005). De basis van het dit onderzoek ligt in de verhalen (waarnemingen) van de 

kinderen en jongeren. Om zodoende, vanuit de empirische gegevens, tot een aantal 

theoretische kaders te komen.  

 

3.1.1.1 Fenomenologisch kwalitatief onderzoek  
Lauwers (2008) beschouwt de fenomenologie als een studie die kijkt naar de essentie 

van ervaring. De fenomenologie kent zijn ontstaansgrond in de filosofie, met Edmund 

Husserl als toonaangevend filosoof/denker. Husserl gaat uit van de idee dat mensen 

enkel zeker kunnen zijn van hoe de objecten (de buitenwereld) in hun het bewustzijn 

worden voorgesteld. De buitenwereld wordt tot de essentiële inhoud teruggebracht 

waarbij hij stelt dat we de fenomenen zelf moeten laten spreken. Husserl stelt dat 

fenomenen niet de waarheid in pacht houden, maar slechts de ervaring van de realiteit.   

van Manen (2005) voegt hieraan toe dat het doel van het fenomenologisch onderzoek 

gaat om de wereld te beschrijven hoe we die direct ervaren. 

Waar dit onderzoeksveld de ambiguïteit niet uit de weg gaat. Ambiguïteit wordt gezien 

als een onzekerheid en meerduidigheid als deel van de sociale werkelijkheid (Jardine, 

1990). 

De verschillende stappen binnen fenomenologie zijn (Herold, 2010): 

1. De interviewtranscripten lezen om zo een totaalplaatje te verkrijgen. 

2. Na herhaald lezen op zoek gaan naar de patronen en verschillen. Als 

onderzoeker is het cruciaal de analyse te verbreden door verschillende 

overwegingen in interpretaties mee te nemen. Dit zorgt voor een meer 

holistische kijk 

3. In het laatste stadium komt de onderzoeken tot een ‘fusie van horizonten’. 

De eigen interpretaties en de geïnterpreteerde teksten komen samen.  

Morse (1994) geeft vier ‘constanten’ aan. Deze zijn van belang bij bovenstaande 

proces: 
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Comprehension (inzichtverkrijging): De onderzoeker reflecteert over de eigen 

ervaringen. Deze fase vraagt om in dialoog te gaan met anderen over de beschreven 

ervaringen en de transcripties met zijn thema’s die door de participanten aan bod 

komen. Samen met literatuur om de ervaringen te vergelijken met voorgaand 

onderzoek.  

Synthetising (synthetiseren): Hier wordt de data en de thematische analyse aan elkaar 

gebonden. Zodoende een algemene structuur te kunnen zien in de verhalen. Deze 

structuren bieden de onderzoeker vat op hun belevingswereld en draagt bij aan de 

theorieontwikkeling.  

Theorising (theorie-vorming): Fenomenologische onderzoekers gaan zichzelf niet 

labelen als theoretici, stelt Morse. Eerder gaan ze op zoek naar verbanden tussen de 

data en de theorie, gebaseerd op reflecties op de literatuur. 

Recontextualisation (herkaderen): De herkadering gebeurt via het schrijven en 

herschrijven. De gevoeligheid wordt aangescherpt en geeft nieuwe inzichten aan de 

onderzoeker. 

 

Wij zijn in dialoog gegaan met verschillende kinderen en jongeren. Zij zijn de experten 

binnen hun eigen omgeving. Ze geven betekenis aan hun leefwereld. Deze masterproef 

tracht een stem te geven aan de kinderen en jongeren die de overstap maakten naar 

het buitengewoon onderwijs.  

 

3.1.1.2 Onderzoeksopzet 

Zoals eerder benoemd is deze masterproef tot stand gekomen door het project van 

Jan Decuypere, pedagogisch begeleider van het buitengewoon onderwijs bij het GO!. 

Een zoektocht naar ‘de identiteit van het buitengewoon onderwijs’. Doorheen het 

schooljaar van 2014-2015 zijn we met kinderen en jongeren in dialoog gegaan om hun 

perspectief van het buitengewoon onderwijs een stem te geven.  

 

Het onderzoek vindt plaats in zes scholen in het buitengewoon (lager en secundair) 

onderwijs. Met een spreiding over vier Vlaamse provincies, Oost-Vlaanderen (Gent), 

Limburg (Kortessem), Antwerpen (Merksplas) en West-Vlaanderen (Rumbeke). De 



 

 20 

selectie van de kinderen en jongeren verliep via de leerkrachten van de school, met 

ondersteuning van Jan Decuypere. Om een aantal basisvoorwaarden te respecteren 

stelden we de leerkrachten een aantal vragen om zo tot een heldere screening van de 

kinderen te komen. 

- Welke kinderen die in het reguliere onderwijs begonnen, zetten hun school 

parcours verder in het buitengewoon onderwijs’? 

- Is de participant in staat tot een reflectieve houding en kan hij/zij op een 

kritische manier de koppeling maken tussen vroeger en nu?  

- Heeft het kind een positief verhaal te vertellen? 

 

De laatste voorwaarde is er één waar Jan Decuypere waarde aan hecht. Zijn ervaring 

en visie leert hem dat als kinderen vanuit het positieve aspect benaderd worden, de 

negatieve elementen automatisch volgen. Ondanks deze benadering waren we ervan 

bewust een open houding aan te nemen en geen oogkleppen op te zetten voor de 

mindere aspecten. 

 

Uiteindelijk zijn we gekomen tot een groep van 34 kinderen en jongeren waarvan 

twaalf meisjes en tweeëntwintig jongens. De jongste participant telt negen jaren, de 

oudste achttien. Tweeëntwintig hebben een officieel label3, twee geen officieel label en 

van tien participanten beschikken we geen informatie (Zie bijlage 2: Overzicht 

participanten).  

 

Onze participanten werden geselecteerd uit volgende scholen: 

1. De Oase (lager onderwijs): 7 kinderen 

2. De Mast (secundair onderwijs): 5 jongeren  

3. De Dageraad (lager onderwijs): 6 kinderen 

4. De Dageraad (secundair onderwijs): 4 jongeren  

5. Het Sterrebos (lager onderwijs): 6 kinderen 

6. Het Sterrebos (secundair onderwijs): 6 jongeren 

 

                                                   
3 Vastegestelde labels: ASS, ADHD, Licht verstandelijke beperking, Leerproblemen, Spierziekte, FFU-
syndroom, DCD-profiel, Automatiseringsprobleem en Dyslexie.  
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Het onderzoeksopzet omvatte verschillende schoolbezoeken binnen het buitengewoon 

onderwijs landschap. De gegevens van onze respondenten verliep volledig onder de 

voorwaarde van anonimiteit. De betrokken partijen (kinderen & ouders) werden 

hiervan op de hoogte gebracht, zowel schriftelijk als mondeling (Bijlage 1: Informed 

consent).	

 

“Give people a voice in their own language” (Freire, 1970).  Naar analogie van Freire 

zijn we aan de slag gegaan met het luisteren naar de jongeren, gericht op een 

participatief handelen. Dit gebeurde telkens binnen hetzelfde logica. Mapping, 

photovoice en ten slotte een groepsinterview.  

 

Mapping 

Mapping biedt de kans om met de participanten aan de slag te gaan en een inkijk te 

krijgen in hun leven. Via het opstellen van een levenslijn kregen we een beeld van hun 

schoolloopbaan, dromen en toekomst. Binnen een vrije en ongedwongen sfeer werden 

de eerste gesprekken rond schoolgaan en schoolverandering gezet.  

 

Photovoice.  

Photovoice is een specifieke techniek die gehanteerd wordt binnen kwalitatieve 

studies, voornamelijk om kwetsbare personen een stem te geven. Met fotoverhalen 

aan de slag gaan en zo hun wereld in kaart brengen, kritisch op reflecteren en de 

noden van een gemeenschap vastleggen. Onderzoek wijst uit dat photovoice een 

goede methodiek is om groepen, wiens stem minder vaak gehoord wordt, te 

emanciperen en het beleid te informeren (Strack, Magill & McDonagh, 2004). 

 

Wij gingen aan de slag met kleine groepen, met de opdracht ons ‘hun’ school te laten 

tonen met de camera in de aanslag. Met een aantal vragen gingen ze aan de slag: 

‘Wat zijn belangrijke plekken voor jou?’, ‘Waar ga je heen als je je (niet) goed voelt?’. 

Op die manier konden de verschillen met hun andere school naar boven komen.  

De gesprekken tijdens de rondleiding resulteerde in boeiend materiaal om mee aan de 

slag te gaan tijdens het groepsgesprek.  
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Groepsinterview 

Het groepsinterview was het laatste onderdeel. De verschillende thema’s die doorheen 

de eerste twee fasen aan bod kwamen werden ter discussie gesteld. Het 

groepsinterview was semigestructureerd. Thema’s werden afgebakend, maar we lieten 

ruimte voor uitweiding. Het groepsinterview was een bewuste keuze, om hen onderling 

kritisch te stellen naar elkaars ervaring en verhalen om zo tot conclusies te komen. 

Doorheen het gesprek was er telkens voldoende tijd om bepaalde zaken te nuanceren 

of toe te lichten met ruimte voor vragen. Daarnaast was het voor ons belangrijk dat 

iedereen aan het woord kwam. Uit dit gesprek poogden we een onderscheid te vinden 

tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Hun beleving en ervaringen van 

beide onderwijstypes stonden centraal.  
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3.2 Resultaten onderzoek  
In dit deel wordt het onderzoek besproken en analyseren we de resultaten aan de 

hand van quotes die de kinderen delen over hun ervaring en beleving. De resultaten 

van het onderzoek worden opgedeeld in de drie vooropgestelde onderzoeksvragen.  

 

1. Hoe ervaren kinderen en jongeren het gewoon onderwijs en de overstap van het 

gewoon naar het buitengewoon onderwijs?  

Deze onderzoeksvraag wordt in twee luiken opgesplitst. Een eerste focus ligt in de 

beleving van het regulier onderwijs. De school waar de kinderen gingen voor de 

overstap naar het BuO, een terugblik naar het verleden. De drempels die ze 

tegenkomen in hun (school)ervaringen die naderhand leiden tot de beslissing om van 

school te veranderen. Om dan over de beleving van de overstap zelf te belichten.  

 

2. Op welke manier zijn de kinderen en jongeren betrokken geweest in de beslissing 

van de overstap?  

In de tweede onderzoeksvraag gaan we dieper in op de beleving van het nemen van 

die beslissing. De (al dan niet) betrokkenheid van de kinderen in dit proces, in welke 

mate ze -in hun beleving- werden betrokken in deze beslissing. De ervaring van het 

weggaan, het vertrekken uit hun vertrouwde omgeving.  

 

3. Hoe beleven ze hun nieuwe school?  

De derde en laatste onderzoeksvraag gaat in op de beleving na de overstap. De 

beleving van in het BuO school te lopen.  

 

Ik tracht in mijn analyse te focussen op de kinderen hun beleving tijdens het 

veranderingsproces van de schoolomgeving. Aansluitend biedt ons methodologisch 

kader ons de kans om de synthese en theorievorming te recontextualiseren. Het 

onderzoek dat deze elementen theoretisch kadert en ordent is van Link & Phelan 

(2001). Zij spreken van 4 componenten, die, wanneer ze alle vier samenkomen in een 

sociologische, economische en politieke machtsverhouding zich kunnen ontvouwen tot 

een stigmatisering. Het is interessant om hun theoretische bevinding te toetsen aan 

ons onderzoek.  
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3.3.1 Beleving van het reguliere onderwijs: 

‘die heeft dat en dat en dat en si et la’ 
De kinderen en jongeren nemen een duik in hun (school)geschiedenis. De beleving 

binnen het regulier en het ‘anders’-zijn wordt hier geuit. De drempels die ze 

tegenkomen, reacties van hun omgeving die te omschrijven zijn als pestgedrag en de 

zoektocht naar ondersteuning komt in dit eerste luik naar voor.  

Indien we dit toepassingen op de theorie van Link & Phelan (2001) zien we de eerste 

component naar voorschuiven. Mensen gaan anderen onderscheiden en de verschillen 

benoemen & labelen. Bevraagde jongeren en kinderen, die veranderden tijdens hun 

lagere schoolcarrière, stellen dat ze zelf niet wisten wat ze ‘hadden’. Ze geven aan zich 

anders te voelen met gevolg zich niet thuis te voelen op school.  

3.3.1.1 ‘Anders-zijn’ en de eigen beleving hiervan 

De eigen ervaring van het anders-zijn wordt benoemd. Veelal is er eerst een niet-

weten, waarin kinderen zich bevinden. Ze verwoorden het zelf als ‘anders-zijn’ en zelfs 

een ‘speciale’.  

 

“Ja, want ze weten, allé al wisten ze dan niet wat dat dat was, in die tijd wist ik 

zelfs niet eens wat dat ik had… Dus daarom ben ik ook naar hier gekomen.”  

(J, De Oase, lager) 

 

“Op mijn lagere school wist eigenlijk niemand dat ik dat had. Ik was eigenlijk 

een vree speciale in het lager, (…). En dan nog eens autisme. En die hebben dat 

eigenlijk nooit gemerkt, nooit in vraag gesteld waarom een GON-begeleidster 

mij uit de klas kwam halen.” (De Mast, Middelbaar4) 

 

                                                   
4	De	initialen	van	de	leerlingen	uit	het	secundair	onderwijs,	de	Mast,	ontbreken.	De	quotes	van	de	school	in	kwestie	
worden	niet	gekenmerkt	door	persoonlijke	gegevens		
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Er worden positieve eigenschappen gekoppeld aan dat anders-zijn, tijdens een uitstap 

naar een pretpark. 

 

“In Bellewaarde mag je overal voor, en in Walibi. Je kunt zo je hand 

omhoogsteken, je hebt daar zo’n bandje aan en dan mag je zo langs het poortje 

gaan.” (L, Het Sterrebos, Lager) 

 
3.3.1.2 ‘Anders’-zijn en de beleving van de reacties binnen reguliere 
scholen. 
Vrienden, klasgenoten, ... personen uit de 

omgeving uiten reacties op het anders-zijn van de 

leerling met een beperking. Het krijgen van een 

label bezorgt reacties in de buitenwereld.  

 

Reacties 

“Bij mij hebben ze dat wel gemerkt, we 

waren met de klas naar een musical gaan 

kijken van Ben X en ineens kwam er een meisje van mijn klas naar mij van ‘hebt 

gij autisme?’.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“En na een lange tijd appreciëren ze dat wel en als ge in uw papieren kijkt van 

wat er allemaal mis met u is en ge ziet dat een keer, dan begrijpen ze u wel wat 

meer.” (W, De Dageraad, Middelbaar) 

 

Veelal komt de beleving van het anders zijn na de reactie van mensen rondom hen. 

Kinderen en jongeren hebben het gevoel dat er over hen wordt gepraat in negatieve 

zin.  

“Ja, blijkbaar heeft die oudste tegen een paar kinderen gezegd van ‘die heeft 

dat en dat en dat en si et la…’. En daarop hebben ze me daarop beginnen, euh, 

ja, ambeteren.” (J, De oase, Lager) 

 

“Int.: En begrijpen uw vrienden dat als je uitlegt wat dat is? Nee, niet echt.” (L, 

Het Sterrebos, Lager) 
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Kinderen en jongeren ervaren zichzelf als anders. Dit wordt vertaald en verwoord door 

klasgenoten en hun directe omgeving. De reacties die hiermee gepaard gaan zijn 

ingrijpend, voornamelijk indien deze voortspruiten uit pestgedrag.  

 

Pesten  

Veel van de bevraagde jongeren geven aan gepest te zijn in het reguliere onderwijs. 

Dit pestgedrag vloeide in verscheidene gevallen voort uit het anders zijn van de 

jongere. De tweede component van Link & Phelan (2001), het categoriseren, 

vergelijken en bestempelen van kinderen en jongeren, uit zich op langere termijn in 

gedrag dat wordt omgeschreven als ‘ambeteren & plagen’. Pesten lonkt onmiddellijk 

om de hoek. Bij velen is dit het geval.  

 

“Ik werd vroeger ook gepest. Omdat…ja gewoon, omdat ik een handicap heb. 

En ik niet heel slim ben of zo kon ik dan allemaal niet mee. En dan begonnen 

ze mij uit te schelden en dingen af te pakken van mij.” (N, De Dageraad, Lager)  

“Daar waren zij mij elke dag aan het uitlachen voor omdat ik heel anders was.“ 

(De Mast) 

 

“(…) mijn boekentas afpakken, en alles d’r uithalen. En sommige dingen in de 

wc’s gooien of zo… “(M, De Dageraad, lager) 

 

“Omdat ik veel geplaagd werd, wat een beetje als pesten overkwam voor mij. 

Ik vond dat echt niet tof.” (JD, Sterrenbos, lager) 

 

“En ik werd ook wel in mijn vroegere school veel gepest. Er was dan een ‘ik haat 

j haatclub’ enal, en dat was ook niet tof voor mij. En via Facebook was dat ook 

zo.” (JE, Sterrenbos, Lager) 

 

Problemen  

Problemen situeren zich op verschillende facetten van hun leven. Het gaat van leer-, 

gedrags- of gezinsproblemen tot fysieke problemen die maken dat het niet meer 
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mogelijk is om op de school te blijven. In sommige situaties is het de jongere of het 

kind zelf die het gevoel heeft niet meer mee te kunnen en de wens uitspreekt te 

veranderen. In andere situaties gaat het om onmacht ‘ik had gewoon geen keus!’.  

 

“Ik had veel problemen met rekenen, het is daarom dat ik hier ook zit.” (JE, Het 

Sterrenbos, lager) 

 

“Ja, van mij is het ook mijn rekenen dat ik naar hier ben gekomen. En vroeger 

werd ik daar ook veel gepest en nu is dat niet meer. Ze keken er niet achter. 

En ik had ook gevraagd aan mijn ouders om te veranderen, en dan hebben ze 

direct gekeken om naar hier te komen.” (LB, Het Sterrenbos, Lager) 

 

De vele uren kinesitherapie en ziekenhuisbezoeken maken de combinatie school-zorg 

extreem uitdagend. Schoollopen in het reguliere onderwijs als onmogelijk wordt 

ervaren. De overstap naar het buitengewoon onderwijs, waarbij de zorg binnenin de 

school voorzien is, was voor A dan ook een noodzaak. 

 

“Ik had gewoon geen keus! (…) Iedere dag huiswerk, iedere dag les! Daar kwam 

niemand om kiné te geven. Ja, dan moest ik naar het ziekenhuis. Terug…’ja’; ik 

heb gewoon geen tijd!” (A, De Dagenraad, Lager) 

 

Leerkrachten geven aan dat ze bepaalde zaken niet aanpassen en de leerling met een 

(fysieke) beperking aan de kant te laten (LO les).  

Ze hebben met andere woorden een opvatting op het al dan niet kunnen van de 

leerling met een beperking.  

 

“Ja, ze was gelijk strenger tegen mij dan tegen de andere kinderen. Ik vond dat 

niet zo leuk. En dan ook nog eens, mijn ouders zijn gescheiden, en overlaatst 

heeft mijn zus een klacht ingediend tegen mijn papa. Daar was dan ook 

helemaal ruzie van gekomen. Dat was heel lastig voor mij. Maar op school ging 

dat wel allemaal nog goed, maar soms werd ik eens kwaad omdat dat, ja omdat 

hele tijd mensen te zitten zagen.” (LB, Het Sterrenbos, Lager) 
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Naast het pesten is er ook een sterk gevoel van tekort aan ondersteuning. De behoefte 

aan ondersteuning die niet (volledig) wordt ingevuld.  

Jongeren geven aan problemen te ondervinden op diverse vlakken, van leer- tot 

gedragsmoeilijkheden. Die maken dat ‘het-niet-meekunnen’ steeds een groter 

struikelblok wordt.  

 

“Ook, ik kon niet mee met de klas. Ik was veel te traag, het was veel te lastig.“ 

(AD, Het Sterrenbos, Lager) 

 

“We vonden geen andere oplossing voor mijn rekenen. Ze hielpen me niet zo 

goed, ze legden ook niet alles uit.” (JE, Het Sterrenbos, Lager) 

 

“Maar ik moest gewoon naar hier omdat ik slecht gedrag had.” (De Mast, 

Middelbaar) 

 

Wanneer ze hier niet voldoende in ondersteund worden creëert dit een gevoel van 

‘falen’ en ‘niet thuishoren’ dat uitvergroot wordt. Dit lijkt de belangrijkste reden 

waarom er nagedacht wordt over een speciale/andere school.  

 

“Ge kunt ook niet werken als ge de hele tijd problemen hebt.” (L, De Oase, 

Lager) 

3.3.1.3 ‘Anders-zijn’ en de beleving van ondersteuning binnen reguliere 

scholen. 

In dit deel beschrijven kinderen en jongeren hun beleving van ondersteuning. In welke 

mate ze zich ondersteund gevoeld hebben binnen het reguliere onderwijs.  

Doorheen hun gesprekken horen we dat er sprake is van onvoldoende ondersteuning. 

Er wordt aangegeven dat er in het begin niet voldoende ondersteund werd, maar pas 

na aandringen. Andere jongeren vertellen dat ze, uit angst voor de reactie van 

klasgenoten, geen ondersteuning durven vragen. 
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(Het niet krijgen van) Ondersteuning 

De ondersteuningsnood bij de ondervraagde jongeren kan hoog zijn. De keuze om 

naar het buitengewoon onderwijs te stappen geeft vaak aan dat de reguliere school 

hier niet of slechts gedeeltelijk in mee ging.  

 

“Ik mocht op mijn tweede school niet op de computer werken, of ik moest apart 

gaan met een meneer. (…) Ik mocht dan wel een computer gebruiken, maar 

alles moest wel van mij komen. Dus ik moet die zelf aankopen. Behalve de 

scanner en printer, die mag ik gebruiken van de school. In deze school. In mijn 

vorige school daar hadden ze niet eens een printer. Ik wist niet waar die printer 

stond, zeker bij de directeur ofzo.” (J, De oase, Lager) 

 

“En hij (de directeur) wou eigenlijk nietsdoen, want ze hadden mij een computer 

beloofd maar ik mocht die enkel op school gebruiken. Maar dan is diene nieuwe 

gekomen en die zei ‘nee je krijgt hier niets’, dus eigenlijk heeft mijn mama alles 

zelf moeten regelen zodanig dat ik toch min of meer voort kon.”  (J, De oase, 

Lager) 

 

“Ze legde nooit alles goed uit, ze zeiden ‘je moet dat doen en dat doen van 

les…’.” (J, De oase, Lager) 

 

“Als ze het tempo zouden vertragen, dan zou ik er misschien wel hebben kunnen 

gebleven. Maar moesten ze het tempo vertragen, dan zouden de andere 

kinderen kwaad zijn op u ‘dat is door jouw schuld dat het allemaal zo traag gaat, 

nu hebben we meer spelling…’ en zo van die dingen.” (KR, Sterrebos, Lager) 
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3.3.2 Beleving bij het nemen van de beslissing:  

‘ik lijk net op een papiertje dat ze opgepropt hebben en in de vuilbak 

hebben gegooid…’ 
In dit deel wordt het aanvoelen van de beslissing van schoolverandering beschreven. 

Het nemen van de beslissing is een kluwen van betrokken mensen. CLB, begeleiders, 

ouders, leerkrachten, directie en uiteraard de jongere zelf. We beschrijven hun 

ervaringen in de manier waarop ze al dan niet betrokken waren in het 

beslissingsmoment.  

3.3.2.1 Participatie  

Er is sprake van een dubbele tendens. Enerzijds geven sommigen aan dat ze de kans 

kregen hun stem te uiten in het dit beslissingsmoment. Wanneer jongeren zelf de stap 

nemen om te veranderen is dit in veel gevallen gelinkt aan het zich niet goed voelen 

in de klas/school, omwille van het anders-zijn en geconfronteerd worden met 

pestgedrag. Anderen daarentegen schetsen een negatief beeld waarbij ze sterk 

uitgesloten werden. Verschillende actoren in de omgeving beïnvloeden deze beslissing, 

veelal los van hen. Merk op dat hun ervaringen geplaatst kunnen worden in een 

continuüm van ‘volledig zelf beslissen’ naar ‘niet zelf beslist’.  

 
Zelf of in samenspraak beslist: 

“Ik heb eigenlijk wel een deel mee gekozen, maar ik had daar nog niet zo veel 

besef van. Ik spreek van toen ik 6, 7 jaar was, dan ga ik niet zomaar zeggen ‘ja 

ik ga naar die school!’.” (O, De Oase, Lager) 

 

“En ik heb wel nog geluk gehad, ik mocht kiezen tussen twee scholen. En dan 

heb ik voor deze gekozen, want de andere leek op een gevangenis.” (J, De Oase, 

Lager) 

 

“Jaja, zij beslisten dat. Zij (begeleiders internaat) merkten het. Nee, zij hebben 

dat gewoon gezegd. En ik zei dat ik er akkoord mee ging.” (Y, De Oase, Lager) 
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Uit eigen beweging maken kinderen en jongeren ook de overweging om te 

veranderen van school. Omwille van pesten of omwille van het niet mee kunnen in 

de klas.  

 

“Ik vond dat niet meer leuk, en dan heeft mama gezocht voor een school waar 

dat het rustiger is en speciaal ook werkt met autisme.” (L, Het Sterrebos, Lager) 

 

“Ik heb met de directrice en mijn mama en mijn papa in het CLB en gezegd om 

naar een andere school te gaan.” (JE, Sterrenbos, Lager) 

 

“Ja daar waren zij mij elke dag aan het uitlachen voor. Omdat ik heel anders 

was. Ik ben ook een beetje naar hier gekomen voor het pesten vooral.” (JD, Het 

Sterrebos, Lager) 

 

“En ik had ook gevraagd aan mijn ouders om te veranderen en dan hebben ze 

direct gekeken om naar hier te komen.” (L, De Dageraad, Lager) 

 

“En dan heb ik gezegd tegen mama, ‘mama, ik wil van school veranderen’.” (JE, 

Het Sterrenbos, Lager) 

 

Pestgedrag, niet mee kunnen met de leerstof, een (fysieke) beperking die veel zorg 

vergt, maakt dat de bevraagde jongeren veranderen van school. In verschillende 

gevallen was dit vanuit een interne overweging.  

 

Niet zelf beslist 

In andere gevallen werd de beslissing van buitenaf gemaakt. Waar kinderen als dan 

niet in betrokken waren en de kans niet kregen om mee in deze beslissing te 

participeren. Het niet mogen beslissen maakt dat de kinderen en negatief gevoel 

overhouden aan dit moment.  

“Daar zeiden ze: “Nee, jij kan de tafels niet goed! Jij moet van deze school af!” 

En toen dacht ik: ik lijk net op een papiertje dat ze opgepropt hebben en in de 

vuilbak hebben gegooid… Zo voelde ik mij toen.” (F, De Dageraad, Lager) 
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“Ik was niet goed genoeg zeiden ze. Ik moest naar een andere school en dat 

kwam als een shock voor mij want mijn vrienden steunden mij maar ik ook was 

ik blij omdat ik van de leerkrachten af was.” (N, De Dageraad, Lager) 

 

“Bij mij, dus ja... Mijn mama had dat zonder mij beslist, en euhm ja, iedereen 

wist dat al behalve ik. (…) Ik was boos, ik was boven aan het spelen, en mijn 

mama zei dat ik beneden moest komen en toen heeft ze het mij verteld.” (L, De 

Oase, Lager) 

 

“Ja, bij mij was dat mijn vader dacht ik. En die wisten dat dan. Maar ik wist niet 

zo goed waarom. Ik snapte dat dan toen niet zo goed waarom ik naar de andere 

school moest.” (T, De Oase, Lager) 

 

“Mijn moeder die zei ‘ge gaat naar een andere school en je gaat het daar beter 

hebben (…). Ik snapte dat ook dat ik naar daar moest, want ik wist op voorhand 

dat ik veel achterstand had maar ik vond het ook spijtig omdat ik al mijn 

vrienden moest achterlaten enzo…” (R, De Oase, Lager) 

 

“Het CLB heeft dat gekozen. Mijn mama had gezien aan mijn rapport dat ik heel 

veel buizen had en we zijn dan naar het CLB geweest en ik heb dan bladeren 

moeten invullen en toen hadden ze gezien dat ik achterstand had voor mijn 

wiskunde en ik moest naar hier komen.” (D, De Dagenraad, Middelbaar) 

 

“Ik ben er nu achter gekomen dat dat zo een school is waar kinderen zitten die 

het moeilijk hebben.” (A, De Dageraad, Lager) 

 

“Mijn mama heeft dat beslist, ik mocht er niet bij zijn. (…) ik mocht niet, waarom 

weet ik nog altijd niet.” (F, De Dageraad, Lager) 
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“Mijn mama had dat zonder mij beslist, en euhm ja, iedereen wist dat al behalve 

ik. Ze zeiden gewoon: ‘tsjak ga maar naar deze school’. Ik heb daar geen 

inspraak in gehad.” (L, De Oase, Lager) 

 

“Ineens zegt het CLB tegen mij dat ik niet mee kon met wiskunde en dat ik naar 

hier moest komen. Ik stond te blèten, ik dacht: ‘Ik ga hier bij een bende 

mongolen terechtkomen’.” (D, Sterrebos, middelbaar) 

 

“Ik had gewoon geen keus! (…) Iedere dag huiswerk, iedere dag les! Daar kwam 

niemand om kiné te geven. Ja, dan moest ik naar het ziekenhuis. Ja, ik heb 

gewoon geen tijd!” (A, De Dagenraad, Lager) 

3.3.2.2 Weg uit de vertrouwde omgeving 

Veranderen van school houdt ook in dat er weggegaan wordt uit een omgeving die 

vertrouwd aanvoelde. Van de school zelf, tot de vrienden en klasgenoten.  

Veel van de bevraagde leerlingen geven aan 

ver van hun nieuwe school te wonen. De 

spreiding van Buitengewoon Lagere of 

Secundaire scholen ligt veel hoger dan 

gewone scholen. De afstand thuis-school 

wordt hierdoor erg groot. Verschillende 

kinderen nemen hierdoor de stap om op 

internaat te gaan tijdens de week en wonen 

en leven op de school. Anderen worden 

opgehaald met de bus die tot de school rijdt. 

Vrienden en vrije tijd in hun thuisomgeving 

worden hierdoor mede onder druk gezet. 

 

Omgeving 

Het aanbod van buitengewone scholen is 

beperkt. Er bevinden zich met andere 

woorden een stuk minder specifieke scholen in vergelijking met normale scholen. Dit 
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heeft voor individuele leerlingen grote gevolgen. De school bevindt zich (meestal) een 

stuk verder dan hun vorige school. Hierdoor zijn ze langer onderweg. Sommigen 

nemen de beslissing om op internaat te gaan. Waardoor er een splitsing komt van hun 

‘oude’ leven en hun nieuwe. Anderen gaan met een speciale bus.  

 

“Met de bus, dat is eigenlijk wel chill.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Maar wat ik het goede vind aan de bus is, die komen ons huis halen. Als ik 

zelfstandig naar hier zou komen dan zit ik met mensen op de bus waar ik 

vroeger mee op school zat. En dan moet ik wel uitleggen waarom ik deze richting 

uitga.” (De Mast, Middelbaar) 

 

Vrienden 

Het contact met dichte vrienden, in de letterlijke en figuurlijke zin moet hierbij 

inboeten. Jongeren geven ook aan oude vrienden niet meer te zien. 

 

“Ik zie ze niet meer.” (A, Sterrebos, middelbaar) 

 

“Dat is hier wel een nadeel als je hier dan vrienden maakt, iedereen komt hier 

van heel ver.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Sommigen vinden het zelfs heel spijtig dat ge vertrekt. ‘Waarom verlaat ge 

mij?’” (W, De dageraad, Middelbaar) 

 

“Al mijn vrienden van het gewoon onderwijs hebben me ook laten vallen sinds 

ze wisten dat ik naar Mast ging” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Ja, nadat ik dat had gezegd die dag, dan had ik zo’n snoeptaart mee om de 

laatste dag te vieren dat ik daar was. Alé, te vieren… Afscheid eigenlijk. En toen 

dat ik dan weg moest waren we opeens allemaal aan het wenen, en dat vond ik 

niet zo leuk.” (L, Het Sterrebos, Lager) 
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3.3.3 Beleving na de overstap: ‘En hier voel je u terug normaal’ 

Het laatste deel van de analyse situeert zich in het nu. De kinderen vertellen hoe zij 

hun school van nu beleven. Hun ervaring van het buitengewoon onderwijs na elk hun 

parcours doorlopen te hebben.  

3.3.3.1 Het zich terug normaal voelen: Aanvaarding 

In dit onderdeel zitten de jongeren reeds op het buitengewoon onderwijs. Een golf van 

aanvaarding is sterk aanwezig, bij zowel kinderen uit de lagere school als jongeren uit 

het middelbaar. Het begrepen worden, elkaar begrijpen in het anders zijn vormt hier 

de sterke basis. Er wordt aangegeven het anders-zijn te mogen tonen. Bovendien is 

pesten en gepest worden zo goed als verdwenen.  

 

Anders (mogen) zijn 

“Gewoon normaal! Veel anders. Ze gaan niet, ze gaan, ze gaan dat niet 

doen…omdat ze zelf ook iets hebben. Ze gaan daar veel gemakkelijker mee 

omgaan.” (De Mast, Middelbaar) 

 

(Over haar prothese) “Toen was die nog niet klaar, toen zat ik effe in een 

rolstoel. En daar wouden ze me nooit duwen, als ik effe in een rolstoel zat. En 

hier waren ze aan ‘t vechten ze als ze me willen duwen.” (N, De Dageraad, 

Lager) 

 

“Maar hier houden de leerkrachten er rekening mee, hier weten ze dat. Maar in 

het gewoon onderwijs weten ze dat niet en dan weten ze ook niet waarom dat 

je dat doet.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Toffe juffrouws, goede vrienden, omdat ze begrijpen als je iets zegt over je 

autisme ofzo. “Wist je dat het vandaag autisme dag is?” Op mijn vorige school 

zouden ze zeggen, “Ja, ok”, en hier zeggen ze: “Ah, ik wist dat niet”. En het 

enige dat ik dan kan praten met mensen die geen autisme hebben, dat is mijn 

basketbalploeg.”  (L, Het Sterrebos, Lager) 

 



 

 36 

“Maar het is wel tof om te praten daarover, want ge kunt daar niet echt met 

iemand over praten. Of ja, als je met iemand daarover praat, ik praat niet meer 

met kinderen die op mijn vorige school zaten en hier moet ik dat niet echt 

zeggen, want iedereen kent dat hier al.” (LS, Het Sterrebos, Lager) 

 

“Hier kan dat wel. Hier kan je je eigen zijn, hier moet je niet iemand anders 

zijn. Hier moet je je ook niet verstoppen achter.” (De Mast, middelbaar) 

 

“Hier is dat ook, hier zie je ook wel groepjes staan. Ik liep vroeger dan altijd zo 

van plaats naar plaats. Ik zat niet altijd bij een groep bij. Maar hier op deze 

school zit iedereen met hetzelfde probleem, 99% want er zijn er een paar die 

geen autisme hebben!” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Maar bijvoorbeeld hier zit iedereen met autisme, die zijn dan meer vertrouwd 

met elkaar omdat ze dat overeenkomstig hebben en dan kunnen ze eigenlijk 

beter met elkaar opschieten. En dan is dat ook minder dat je het in groepjes 

aan het delen zijn en dan kun je ook beter met je klasgenoten omgaan.” (De 

Mast, Middelbaar) 

 

We gingen ook op zoek naar hun beleving binnen het buitengewoon onderwijs.  

Een gevoel van aanvaarding en het anders-mogen zijn wordt sterk gevoed.  

 

“Nee, hier is iedereen eigenlijk anders. Ik zit hier meer normaal dan op een 

normale school.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“(..) en hier voel je u terug normaal, op je oude school voelt je u niet normaal. 

Omdat je gewoon speciaal bent. Iets dat andere kinderen niet hebben dan voel 

je u abnormaal” (M, De Dagenraad, Lager) 

 

Niet meer gepest worden  

Pestgedrag, wat een zeer prominente factor is binnen het welbevinden van kinderen 

en jongeren, valt hier in de meeste gevallen weg.  
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“Ik was blij, dan was ik eindelijk van die pesters af.” (A, De Dageraad, lager) 

 

Int: “En hier, de leerlingen hier. Wordt er hier ook gepest?” 

“Niet meteen.” 

Int: “Aan wat ligt dat dan?”  

“Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een hele goede vraag dat je mij stelt.  Dat is 

een moeilijke vraag om op te antwoorden. Hier kunt ge dat eigenlijk niet doen. 

Iedereen heeft hier wel een handicap.” (W, De Dageraad, Middelbaar). 

 

“De meeste kinderen zijn hier voor een taalprobleem of een probleem, dat is 

hetzelfde als met dat pesten, als ge een scheef been hebt, wordt ge uitgelachen 

en hier is dat niet. Dat is hier normaal, dat is standaard. Ge kunt hier niet 

beginnen over, want je hebt allemaal wel een probleem.” (N, De Dageraad, 

Lager) 

 

“En nu is het wel tof, en ik word niet meer gepest. En ik vind het supertof dat 

ik hier ben.” (JE, Het Sterrenbos, lager) 

 

3.3.3.2 Beleving van de opvang: Ondersteuning versus striktere afspraken 

Eenmaal de beslissing vast ligt creëren kinderen en jongeren beelden over hoe hun 

‘andere’ school er gaat uitzien. De ondersteuning en opvang binnen het buitengewoon 

onderwijs is present. Ze voelen zich ondersteund en opgevangen op verschillende 

vlakken. Wat ten goede komt aan hun gevoel van welbevinden. Anderzijds ervaren de 

jongeren van het middelbaar dat er met de grens van bepamperen wordt geflirt.  

 

Welbevinden  

“Maar op zich is het wel een positief iets geweest dat ik naar hier ben gekomen.” 

(De Mast, Middelbaar) 

“Mijn mama zegt wel dat ik helemaal terug open gebloeid ben.” (De Mast, 

Middelbaar) 
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“Ja ik ben nu ook wel ja, ik heb aan mijn autisme kunnen werken. En nu is dat 

kleiner dus ik vind dat ik nu terug naar een normale school mag. Maar nee nee, 

ik moet nog een zesde doen.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Ik kan nu school perfect met mijn privéleven combineren, en da kon eerst niet.” 

(De Mast, Middelbaar)  

 

“En mijn mama is nu ook wel blij dat ik naar hier ben gekomen. Ze vindt het 

ook heel goed van mijn punten.” (J, De Oase, Lager) 

 

Ondersteuning 

De nood aan ondersteuning kan zowel te maken hebben met hun leerproblemen of 

met hun fysieke beperking. 

 

“En hier leggen ze alles uit. En dat is wel veel beter. Want ik ben ook veel 

verbeterd dan twee jaar geleden.” (J, Het Sterrenbos, Lager) 

 

“Maar hier kan je gelijk foutjes maken, maar je moet dan ook beter nadenken 

hier. En dat help dan toch voor mij. Ik kan niet goed met milliliter en centiliter, 

en als ik dan een foutje maak, maar ik leer het hier ook wel veel. Beter dan in 

mijn vroegere school.” (J, De Oase, Lager) 

 

Int: “En als je hier naar het ziekenhuis moet?”  

“Nu moet ik dat niet meer! Eén keer per jaar. Want ja, hier heb ik meer kinesist 

dan les. Want ik heb lessen. In de voormiddag heb ik les, in de namiddag zit ik 

bij de kinesist. (…) ja, kine...Ik zit meer bij de kine dan in de klas. Vier keer per 

week. Ik heb het nodig!” (A, De Dageraad, Lager) 

 

“En ook ik krijg kine tijdens de dingen en dat kunnen ze niet zo gemakkelijk 

doen op een gewone school.” (N, De Dageraad, Lager) 
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Andere regels en afspraken  

In de beleving van de nieuwe school zien we sterk het verschil in de 

ondersteuningsbehoefte tussen de kinderen uit de lagere school en de jongere van het 

middelbaar. Afspraken, regels binnen de school worden door de jongeren bestempeld 

als kinderachtig.  

 

“In normale scholen mag je ’s middags buiten om een broodje te gaan halen 

ofzo en hier mag dat niet.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Ik wist dat hier mensen zouden zijn met problemen, maar ik wist niet dat het 

zo zou zijn, ik wist niet dat ge raar in een rijtje moest gaan staan, ik wist niet 

dat ge juffrouw en meester moest zeggen.” (W, De Dageraad, middelbaar) 

 

“Dat je een beetje volwassener wilt behandeld worden. Zij is 17, ze wordt 

behandeld als iemand van 4, 5 jaar. Juist hetzelfde van iedereen, we zitten hier 

niet omdat we kleine kinderen zijn, het is gewoon voor achterstand ofwel 

gedrag.” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

“Je mag ’s middags niet naar buiten om een smoske ofzo te gaan halen of er 

moeten 10 leerkrachten ofzo bij zijn. Want je mag absoluut niets alleen doen, 

omdat je dat zogezegd niet kan.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Mijn ouders waren met een juf aan het praten, en mijn ouders zeiden dat ik 

soms uit ga en naar feestjes en naar reis. En dan vroegen ze of mijn ouders dat 

toelieten zonder begeleiding en of dat wel verantwoord is?” (De Mast, 

Middelbaar) 

 

“Ah ja en wat mij ook erg hard irriteert op school is dat je je leerkrachten als 

juf moet aanspreken maar volgend jaar of het jaar erop, ga je naar een normale 

hogeschool ofzo en daar moet je iedereen aanspreken met meneer of 

mevrouw.” (De Mast, Middelbaar) 
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“Omdat ze ons hier gewoon behandelen alsof we nog daar horen, in het lager. 

Bijvoorbeeld je bent geschorst, dat is wel geestig dat je dat krijgt, maar normaal 

geven ze je schrijfwerk mee, neen, je krijgt woordzoekers mee. En daar in de 

leerlingenbegeleiding, als je niet in orde zijt, geven ze je een boekje voor vier 

jaar me schrijfdingskes in. We zitten wel hier misschien voor schrijven, maar 

we zijn toch geen vier jaar?” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

3.3.3.3 Reacties buitenwereld  

In dit laatste deel is de dominante groep gekenmerkt door jongeren uit het middelbaar. 

Onder hen zijn er velen die niet vertellen aan hun omgeving dat ze in het buitengewoon 

onderwijs zitten. Reacties van anderen worden als belangrijk geacht. Zowel van 

leeftijdsgenoten als van volwassenen. We omschrijven dit als schaamte. Waarbij het 

niet vertellen, verbergen, ... de overhand neemt.  

 
Schaamte  

In de derde component van Link & Phelan (2001), 

worden gelabelde personen onderverdeeld in 

verschillende categorieën. Zo ontstaat een 

onderscheid tussen ‘ons’ en ‘hen’.  

Jongeren geven aan dat in hun omgeving er 

sprake is van een negatieve houding tegenover 

buitengewoon secundair onderwijs. Hierdoor 

ontstaat het gevoel dat BUSO gelijk staat aan 

falen. Reacties van de buitenwereld versterken dit 

gevoel.  

 

“Ze denken dat wij mongolen zijn omdat we 

hier zitten.” (D, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

“Ze denken dat wij gewoon dom zijn.” (E, Het Sterrebos, middelbaar) 
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“Als er een volwassene naar u komt, bijvoorbeeld: “Gij gaat nergens geraken in 

je leven”.” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

De meeste jongeren en zelfs kinderen vertellen niet aan hun omgeving dat ze 

schoollopen binnen het buitengewoon onderwijs. Angst voor de reacties van de 

buitenwereld moedigen dit aan. Een gevoel van schaamte is prominent aanwezig.  

 

“Ze gaan mij uitlachen…” (A, Het Sterrebos, Lager) 

 

“Mijn neven die lachten mij vroeger uit.” (A, De Dageraad, Lager) 

 

“Er hebben mij een paar uitgelachen die ik kende in de les.” (A, De Dageraad, 

lager) 

 

“Nee nee, als iemand vraagt aan mij waar ik op school zit, zeg ik altijd Heilig 

Hart in Turnhout.” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Maar dat is wel erg dat je moet liegen tegen uw vrienden” (De Mast, 

Middelbaar) 

 

“Ik heb hier in Turnhout op school gezeten en daar gebruiken ze het 

scheldwoord: Mast. Die schelden zo, je bent een Mast. Als je dat dan zou 

zeggen…” (De Mast, Middelbaar) 

 

“Het zijn er wel een paar die komen vragen: “Welke school zit je?” Dan ga ik 

niet zeggen: “Het Sterrebos”.” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

3.3.2.3 BUSO = Falen 

De jongeren binnen het middelbaar staan kritischer en zelfs negatiever tegenover het 

buitengewoon onderwijs dan de kinderen uit de lagere school. Zelf ervaren ze zichzelf 

als ‘gefaald’. Een vorm van statusverlies, die ze sterk internaliseren. Dit wordt 
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gekoppeld aan heel wat factoren in het leven. Werk, vrienden, eigen capaciteiten (slim 

zijn).  

De vierde en laatste component van Link & Phelan (2001) beschrijft het ervaren van 

statusverlies en discriminatie bij gelabelde personen. Dit leidt tot ongelijke uitkomsten.  

 

“Het suckt, gefaald in je leven.” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

“Maar het is wel zo. Hier kom je slim binnen en je gaat hierbuiten gelijk een 

pasgeboren baby die van niks weet.” (E, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

“Het is al gefaald van hier te zitten, dus ja. Als er iemand vraagt aan ons: “In 

welke school zit je?”, niemand durft er zeggen: “In Het Sterrebos”.” (E, 

Sterrebos, middelbaar) 

 

“Ik was gelijk vroeger slimmer, en nu.” (S, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

De idee ‘BUSO staat gelijk aan falen’ werd sterk aangehaald door de jongeren uit het 

middelbaar. In die mate dat ze hun zelf en toekomstbeeld in vraag stellen.  

 

“Soms lig ik daar wakker van. “Wat ga ik doen met mijn leven?” En de volgende 

dag moet je dat weer horen.” (D, Het Sterrebos, Middelbaar) 

 

“Ik heb dat toen direct gezegd tegen mijn kameraden. Die hebben daarover 

gezwegen een paar weken en daarna zijn die daar serieus over beginnen te 

lachen (…). Die zeggen dan van: “Gij hebt dit niet en ge hebt geen diploma en 

ge zijt waardeloos”.” (W, De Dageraad, Middelbaar) 
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4. Discussie  
 
In dit onderdeel worden de resultaten geïnterpreteerd en wordt een antwoord 

geformuleerd op de onderzoeksvragen van dit onderzoek. Tot slot wordt ingegaan op 

de sterktes en beperkingen van dit onderzoek en worden aanbevelingen geformuleerd.  

 

4.1 Bespreking onderzoeksvraag 
 

1. Hoe ervaren kinderen en jongeren het gewoon onderwijs en de overstap van 

het gewoon naar het buitengewoon onderwijs? 

 

Uit dit kwalitatief onderzoek blijkt dat kinderen zichzelf ervaren als ‘anders’ binnen de 

reguliere school. Het ‘anders-zijn- en voelen’ speelt een belangrijke factor. Het krijgen 

van een label heeft op de kinderen zelf een grote impact. Vooral door de reacties van 

de buitenwereld. In veel gevallen nog voor het label geplakt wordt. Na verloop van tijd 

ontvangen de meeste kinderen een officieel label. Soms heeft dit een meerwaarde, 

soms wordt men gereduceerd tot dit label en uit zich dit in het stigmatiseren. 

Toegepast op de theorie zien we dat de omgeving het ‘anders-zijn’ gaat bestempelen. 

We zien hier verschillende onofficiële labels naar boven komen. Die zich weerspiegelen 

in hun identiteit en gevoel van zelfwaarde (Liu, 2000).  

Wanneer we de beleving van de kinderen en jongeren samenvoegen met de theorie 

van Rogers en Buffalo (1974) zien we één van de 9 typologieën terug van 

aanpassingsgedrag op basis van een label. Kinderen en jongeren willen af van hun 

negatieve identiteit en vluchten weg uit hun (school)omgeving.  

“En dan heb ik gezegd tegen mama, ‘mama, ik wil van school veranderen”. 

 

We stellen vast vanuit de veelvuldige verhalen dat de beleving van het anders-zijn, 

het pestgedrag, het niet-mee kunnen en het onvoldoende ondersteuning ontvangen, 

een prominente plaats inneemt bij de overweging om te veranderen van school. De 

overstap is bij velen een cruciaal kantelmoment en het veranderen van school gebeurt 

niet van dag tot dag.  



 

 44 

Veranderen van school impliceert nieuwe leerkrachten, klasgenoten, omgeving en zelfs 

een woonsituatie. Een uitsluitingsmechanisme is hier niet ver te zoeken. Scholen 

bevinden zich vaker op een grotere afstand, met de vele gevolgen vandien. Een 

oplossing ligt hier in het internaat, een populaire optie. Oude hobby’s en vrije tijd, 

vrienden uit hun oude buurt, komen in het gedrang. 

 

2. Op welke manier zijn de kinderen en jongeren betrokken geweest? 

 

In het beslissingsproces komen vele betrokken actoren aan bod, CLB, begeleiders, 

ouders, leerkrachten, directie en uiteraard de jongere zelf.  

We kunnen de ervaringen van de kinderen en jongeren in een continuüm van ‘volledig 

zelf beslissen’ naar ‘niet zelf beslist’ zetten. Kinderen en jongeren geven aan dat ze de 

kans kregen hun stem te uiten in het dit beslissingsmoment. We zien dat jongeren zelf 

de stap nemen om te veranderen veelal gelinkt aan het zich niet goed voelen in de 

klas, op school, omwille van het anders-zijn of geconfronteerd worden met pestgedrag. 

Anderen daarentegen worden in deze beslissing uitgesloten. Hier horen we een eerder 

negatieve ervaring. Het nieuw paradigma inzake erkenning van het kind (Verhellen, 

2005) met het recht op inspraak en participatie in het vormgeven van hun eigen 

(school)leven is bij deze kinderen en jongeren ver te zoeken.  

 

3. Hoe beleven de kinderen en jongeren hun nieuwe school? 

 

Een eerste opvallend gegeven, zowel bij de kinderen als de jongeren binnen het BuO 

is dat er een groot aanvaardings-gevoel aanwezig. Ze geven aan hun anders-zijn te 

(mogen) tonen. Bovendien is pestengedrag zo goed als verdwenen, wat een 

prominente rol speelt in de kinderen en jongeren hun welbevinden.  

De ondersteuning en opvang binnen het BuO is meer dan present. Kinderen en 

jongeren voelen zich ondersteund en opgevangen op verschillende vlakken. Anderzijds 

ervaren de jongeren uit het BUSO dat de ondersteuning grenst met kinderachtige 

regels en afspraken. Onder hen zijn er velen die niet vertellen aan hun omgeving dat 

ze in het buitengewoon onderwijs zitten. Kinderen en jongeren schamen zich voor het 

BuO omwille van de negatieve associatie en uit schrik van de reactie van de ander.  
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De jongeren binnen het middelbaar staan nog kritischer en negatiever tegenover het 

buitengewoon onderwijs dan de kinderen uit de lagere school. Zelf ervaren ze zichzelf 

als ‘gefaald’. Een vorm van statusverlies, die ze sterk internaliseren. Dit wordt 

gekoppeld aan heel wat factoren in het leven.  

 

Er vindt zich een tendens plaats waar jongeren met sociale uitsluiting te maken krijgen 

aangezien ze omwille van ‘problemen’ de overstap moeten nemen naar het 

buitengewoon onderwijs. Met als gevolg dat ze op heel wat andere niveaus worden 

uitgesloten.  

 

4.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek en implicaties voor het 

beleid 
In dit onderzoek werd het standpunt van de kinderen en jongeren ten aanzien van het 

buitengewoon onderwijs onderstreept. Binnen toekomstig onderzoek zou men het 

perspectief van de ouders, leerkrachten, CLB en directie mee kunnen opnemen. In de 

vraag naar participatie en betrokkenheid tijdens het beslissingsmoment en de 

overstap. Alsook de betrokkenen van het reguliere onderwijs die de beslissing mee 

aansturen. Onderzoek van het kinderrechtencommissariaat stelt dat kinderen uit een 

gezin met financiële problemen of andere moeilijkheden meer kans hebben gelabeld 

te worden (Vlaamse overheid, 2011). In dit onderzoek er weinig rekening mee 

gehouden m.b.t. achtergrond en gezin situationele aspecten. Dit zou een mooie 

aanvulling kunnen zijn als vervolgonderzoek. 

 

In deze masterproef werd er sterk ingegaan op participatie en de rechten van een 

kind. Niettegenstaande dat we hier het kind-individu niet wensen over te slaan. Deze 

staat nog steeds centraal. Ieder kind moet nog steeds integer benaderd worden. De 

kans krijgen een keuze te maken zonder dit een verplichting vormt.  

Het onderhandelen – samen tot een beslissing komen- wordt hier zeker niet 

voorgedaan als de goede en unieke handelswijze. Er moeten telkens verschillende 

factoren in rekening worden gebracht. De eigen context, waarden en met elk kind 

apart en zijn individuele betekeningverlening. 
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Tot slot wens ik me te richten op toekomstige onderzoekers om de stem van kinderen 

en jongeren (met/zonder beperking) te blijven verspreiden en versterken in een 

poging hun stem te laten weergalmen.  

 

4.3 Beperkingen onderzoek 
Het onderzoek is kwalitatief van aard, de basis ligt in de belevingen van de kinderen 

en jongeren. Ondanks het grote aantal trachten we de onderzoeksresultaten niet te 

generaliseren. Daarbij is er binnen kwalitatief, fenomenologisch onderzoek sprake van 

een persoonlijke kijk en inbreng van de onderzoeker.  

We hebben bewust gekozen de kinderen en jongeren te bevragen. Hun perspectief, 

beleving en ervaring ten aanzien van het buitengewoon onderwijs. Niet om de andere 

betrokkenen binnen dit verhaal te miskennen, maar net om degene die vaak een 

minder luide stem hebben extra te laten weerklinken.  

 

Een laatste beperking situeert zich op het niveau van de steekproef. In de sampling 

van de participanten waren wij echter niet betrokken. Jan Decuypere en het 

leerkrachtenteam intern binnen de school maakten de selectie. Het kon gaan om een 

bepaalde klas, of om een geselecteerde groep van jongeren. Dit maakt dat spreken 

over ‘dé kinderen en jongeren’ van het buitengewoon onderwijs niet op zijn plek is. 

Veeleer ging het om kinderen en jongeren die mondig zijn en een reflectieve houding 

kunnen aannemen.   
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5. Conclusie		
De nieuwe tendens in het onderwijslandschap staat voor heel wat uitdagingen. Het M-

decreet en het streven naar een inclusieve maatschappij roept vragen op. Er zijn sterke 

argumenten, zowel inhoudelijk, ethisch als structureel maatschappelijk om inclusief 

onderwijs te promoten. Echter, ‘one seize fits all’ zou een verkeerde insteek zijn. 

Immers, elk kind is verschillend en verdient in zijn individuele behoeften erkend te 

worden. Uit onze gesprekken blijkt dat generieke factoren hun ervaringen tekenen: 

pesten, labelen, stigmatiseren. Op basis hiervan kan de vraag gesteld worden of het 

‘gewone’ onderwijs wel rijp is voor kinderen met speciale noden. Transfer van 

competenties uit het BuO zal noodzakelijk zijn. 

De impliciete dan wel expliciete norm voor ‘normaal’ maakt dat kinderen die ‘anders’ 

zijn vaak negatief benaderd worden, in plaats van de ondersteuning te krijgen waar 

ze nood aan hebben. 

De grote fysieke afstand van een geschikte BuO-school is een feitelijk gegeven met 

zware consequenties voor het betrokken kind/jongere. Door op internaat te gaan 

verliest het vaak het sociaal weefsel van de vertrouwde thuissituatie. Hoewel niet 

determinerend pleit dit eveneens voor zoveel mogelijk inclusie. 

 

Maar stel nu dat er heel wat redenen zouden kunnen wegvallen om de overstap te 

maken? Dat de knowhow van het buitengewoon onderwijs gewoon geïmplementeerd 

wordt in het reguliere onderwijs waardoor de kansen van de kinderen zouden 

verhogen? Misschien biedt het M-decreet een kans om het tweesporen onderwijs 

dichter bij elkaar te brengen. Maar de kinderen maken ons ook duidelijk dat er ook 

een culturele en of een mentale omslag noodzakelijk zal zijn: Hoe we als samenleving 

omgaan met het ‘anders’-zijn vraagt nog veel werk. 

 

Het M-decreet biedt een kans om het tweesporen onderwijs dichter bij elkaar te 

brengen. De knowhow van het buitengewoon onderwijs implementeren in het reguliere 

onderwijs. Om de kansen te verhogen van kinderen en jongeren binnen het reguliere 

systeem.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Brief ten aanzien van de ouders van onze participanten.  
 

Beste ouders,  

 

Het buitengewoon onderwijs staat voor een nieuwe tijd. Het M-decreet heeft één en 

ander veranderd in het onderwijslandschap. Sinds vorig jaar doet het Buitengewoon 

Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap een zoektocht naar 'wat is de eigenheid van 

het buitengewoon onderwijs'. Vorig schooljaar gingen we in gesprek met directies, 

leerkrachten en andere begeleiders, én ook met een groep ouders.  

 

Dit jaar willen we ook nog in gesprek gaan met kinderen en jongeren. Wij dat zijn de 

pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs, wij dat zijn enkele 

scholen, waaronder de Oase, wij zijn 3 studenten die orthopedagogiek studeren aan 

de universiteit Gent. In het kader van onze masterproef gaan we op zoek naar de 

meerwaarde van het Buitengewoon Onderwijs. We willen de beleving bevragen van 

enkele leerlingen die de overstap naar het Buitengewoon Onderwijs als succesvol 

hebben ervaren.  

 

Op woensdag 4 maart gaan we samen met uw zoon/dochter hierover in gesprek o.a. 

via een creatieve rondleiding en een groepsgesprek. Wij kijken alvast uit naar een 

leerrijke ervaring.  

 

Mocht u vragen hebben kan u terecht bij de schoolverantwoordelijken en bij Jan 

Decuypere, pedagogisch begeleider. Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris 

komt ook even meeluisteren.  
 

Hoogachtend,  
De directie en begeleiders van de Oase 

Jan Decuypere, PBD GO! jan.decuypere@g-o.be 

Jana, Julie, Carmen en Isaure, studenten orthopedagogiek UGent  
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Bijlage 2: Overzicht participanten  
 

1. De Oase (BULO) (aantal participanten: 7) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

J Man 12 ADHD 

ASS 

Dyslexie 

4e lj  

L Vrouw 13 ASS 

Dyslexie 

4e lj  

O Man 12 ASS 

ADHD 

Kenmerken DCD 

5e lj  

T  Man  12  ASS 6e lj  

Z Man 13 ASS 

ADHD 

DCD-profiel 

4e lj  

Y Man  13 Geen 5e lj  

R Man 12 Geen 5e lj  

 

 

2. De Dageraad (BULO) (6 participanten) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

J Man 11 ASS 4e lj 

N Vrouw 12 FFU-syndroom 

fibreuze dysplasie 

Algemene leerachterstand 

3e lj 

A Man 11 Spierziekte  

F Man 9 ASS 3e lj 

C Vrouw 10 ASS  

M Man 10 ASS 4e lj 
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3. De Dageraad (BUSO) (4 participanten) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

W Man 17 Leerproblemen 4e lj 

A Man 15 Geen informatie 4e lj 

T Man 18 Geen informatie 6e lj 

M Man 16 Geen informatie 5e lj 

 

 

4. Het Sterrebos (BULO) (6 participanten) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

JD Vrouw 12 Geen informatie 5e lj 

LB Vrouw 13 Licht verstandelijke beperking 5e lj 

JE Vrouw  12 Licht verstandelijke beperking 

Automatiseringsprobleem 

3e lj 

AD Vrouw 12 ASS 5e lj 

LS Man 12  ASS  

ADHD 

5e lj 

 

KR Vrouw 13 ASS  5e lj 

 

 

5. Het Sterrebos (BUSO) (6 Participanten) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

A Man 15 Geen informatie 5e lj 

F Vrouw 16 Geen informatie 4e lj 

A Vrouw  16 Geen informatie 4e lj 

D Vrouw 16 Geen informatie 4e lj 

E Man 15  Geen informatie 5e lj 

S Vrouw 15 Geen informatie 4e lj 

 

 

 

 

 



 

 58 

6. De Mast (BUSO) (5 participanten) 

Initialen Geslacht Leeftijd Diagnose Jaar 

V Man 16 ASS 5e j 

G Man 17 ASS 5e j 

K Man 16 ASS 5e j 

A Man 17 ASS 5e j 

A Man 16 ASS  5e j 

KR Man 15 ASS  5e j 
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Bijlage 3: Draaiboek schoolbezoeken 
 

1. Inleiding (+/- 15 min) 

• We stellen onszelf voor: “wij zijn (namen) en we willen van jullie weten hoe 

dat voor jullie was om naar hier te komen (vond je dat leuk/niet leuk, wanneer 

en op welke manier is die beslissing gekomen” 

• waarom hebben we hen gekozen: we gaan dat vragen aan jullie maar ook 

aan andere kinderen van andere scholen over heel Vlaanderen 

• hoe zal de voormiddag er uitzien: eerst gaan we allemaal samenzitten en 

gaan we vragen aan jullie om een tekening te maken, dan gaan we naar buiten 

in groepjes van 2 of 3 kinderen en mogen jullie de school aan ons tonen, als 

laatste komen we weer allemaal samen en mogen jullie vertellen waarom je ons 

op die plaatsten gebracht hebt  

• wat wordt er van jullie verwacht: dit zou ik per deel zeggen, ze gaan dat 

volgens mij niet allemaal onthouden 

• opmerking: Als er iets is wat jullie niet leuk vinden of waar jullie geen zin in 

hebben mogen jullie dat altijd aan ons vertellen. 

 

Benodigdheden: stickers met namen voor ons en voor hen.  

 

2. Levenslijn (+/- 30 minuten) 

Wij hebben ons al een beetje voorgesteld maar we kennen jullie nog niet. Daarom: 

(uitleg levenslijn) voor alle gebeurtenissen een prentje voorzien. bv. Geboorte 

(babytje), voor de eerste keer naar school, naar een buitengewone school. En dat er 

dan nog enkele blanco blaadjes zijn waar ze zelf iets op mogen schrijven en die ook 

aan de tijdlijn kunnen toevoegen. Misschien ook een plaatje maken met hobby’s. 

•  “Je mag alles vertellen wat je wil maar we de focus op de (schoolcarrière)” 

• Met duo: “vertel het eens aan elkaar” 

• In boekje schrijven: nu heb jij mij iets belangrijks gezegd: daar wil ik straks (in 

groepsgesprek) op terugkomen 

 

Benodigdheden: Papier (A3 formaat) Potloden, Stiften, Post-it’s, Tip-ex, … 
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op voorhand een lijn tekenen met jaartallen)  

 

Wat moet er in staan 

• geboortedatum (leeftijd) 

• eerste school (en anderen?)  

• moment van overgang (leeftijd, periode, naam, ontvangst, … 

• aangekomen school 

• hoe zien ze de toekomst? 

• …  

 

3. Rondleiding (+/- 45 minuten) 

‘We willen de school zien door jullie ogen. Per groepje gaat er iemand van ons mee en 

heeft een fototoestel bij zich. Elke betekenisvolle plaats, plek of zelf een voorwerp kan 

je fotograferen. We willen ontdekken welke plaatsen op jullie school een waarde 

hebben. Breng ons op plaatsen die voor jou belangrijk zijn. Waar voel je je (niet)goed, 

naar wie/waar ga je? Hoe ziet je klas eruit, de refter, de opvang, andere plaatsen etc. 

Zijn er verschillen met je vorige school? Wat maakt dat deze plek voor jouw belangrijk 

is? Is er een verschil met toen je hier voor het eerst kwam en nu? 

Doorheen de rondleiding noteren: ‘nu heb jij mij iets belangrijks gezegd, daar wil ik 

straks op terugkomen’  

 

Benodigdheden: 3 camera’s, opname/recording materiaal,  

 

4.   Groepsgesprek/individueel gesprek (+/- 60 minuten)  

- op voorhand een voorbereiding vragen via leerkrachten (indien mogelijk) 

- één iemand die stuurt en andere die bijstuurt, vragen voorbereiden waar er geen 

suggesties inzitten (en nooit meer dan één suggestie als je dat toch doet), zelf vooraf 

lijstje doornemen 

 

Benodigdheden: een doos met daarin briefjes met thema’s, opname materiaal 

(recorder/camera)  
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Kernvragen: per vraag/kernthema de terugkoppeling maken ‘hoe was dit in je vorige 

school’. Bij elke vraag peilen naar de gevoelens 

I. kort reflecteren over de plaatsen die ze ons getoond hebben 

II. belangrijkste vragen voor gesprek: 

- naar aanleiding van een ruimte vragen die opkomen 

- wat liep er fout in de vorige school? 

- verandering van school 

- beslissingsmoment 

- Waar krijg je hier hulp voor en in vorige school niet? 

- Had je vroeger willen terugkeren naar gewoon onderwijs (dan op moment 

dat je naar middelbaar gaat) 

- Reactie van vrienden, vertellen of niet 

- Zijn er hier nu dingen die je nog zou veranderd willen zien, die hier 

volgens jou ontbreken 

- Zijn de leerkrachten anders 

- Wat dacht je toen je de eerste keer hier kwam? Welkomstgevoel? 

- Internaat 

 

a.     (Ruimere) Omgeving/ruimte 

-   Ingaan op de punten waar zij ons hebben gebracht. Waar en waarom voel jij 

je daar goed? Waarom is die plaats zo belangrijk voor jou en hoe verschilt 

dit tegenover jouw vorige school  

-  Ligt de school ver van je thuis? 

-  Welke gebouwen zijn hier en wat vinden we terug in die gebouwen? 

à tijdens rondleiding bevragen en kort op ingaan tijdens groepsgesprek 

b.     School  

• Hoe ziet de school eruit? 

• Hoe is hij ingedeeld? 

• Wat dacht je de eerste keer toen je hier kwam? 

• Wat is het grootste verschil met deze school en je vroegere school? 

• Is deze school veel groter/kleiner dan je vorige school? 

• Wat vind je het leukst aan deze school?  
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c.  Leerkrachten, wie is je leerkracht? Bij wie kan je nog terecht?  

• Kun je je leerkracht van vroeger beschrijven.  

• Hoe is je leerkracht van vroeger anders tegenover je leerkracht nu? 

• Bij wie kan je terecht? Bij wie vroeger, bij wie nu?  

• Wat maakt dat je je daar (vertrouwd/goed/…) bij voelt? Zie je hier een verschil 

met je vorige school?  

• Beschrijf je relatie met je leerkracht vroeger. Is de relatie met je leerkracht op 

deze school anders? Op welke manier is deze anders? 

 

d.     Leerlingen (zijzelf), klasgenoten, vriendjes  

• Gaan je klasgenoten op een andere manier met je om? Hoe was dit vroeger, 

hoe is dit nu? 

 

e.     De leefgroep  

Andere thema’s die ook aan bod kunnen komen 

- Elementen rond schoolleven op internaat 

- Speelplaats: grootte? vorm? welke activiteiten? Indeling? 

• Hoe ziet de speelplaats eruit? Wat is het verschil met je vorige school? 

• Wat kan je er allemaal doen? Welke activiteiten zijn er tijdens de middag? 

• Met wie speel je het vaakst op de speelplaats? 

• Wat vind je het leukst om te doen om de speelplaats en verschilt dit met je 

vorige school? 

- Cultuur (andere nationaliteiten - ‘kinderen van een ander land’) 

- Verloop van een schooldag: hoe wordt de speeltijd aangekondigd? vrije tijd over de 

middag? Hoe ziet een dag op jullie school er uit? Hoe verschilt dat van een dag op je 

vorige school? 

- Transport naar de school 

• Hoe kom ik naar school? (hoe vroeger?) 

• Hoe lang ben ik onderweg? Was je vorige school dichterbij? 

 


