
Wat men moet leren doen, leert men 

door het te doen….. 

We stellen ons kort voor: wie, wat, waar? 

 

 



Voorstelling Windekind 
 Windekind Leuven 

 Aanbod 

 Type basisaanbod (lager onderwijs) 

 Type 4 (kleuter, lager, secundair OV1) 

 Multi Functioneel Centrum 

 DuOO centrum (type 4, voorlopig (nog) T9 ASS) 

 Extra zorg  

 Door leerkrachten 

 Via co-teaching en differentiatie 

 Therapeuten (logo, psychomotoriek (en kiné)) 

 Ondersteunend personeel (Peve, Pave, Veve) 

 Kinderpsychiater (consultatie door Peve) 

 Expertise via DuOO centrum 

 



Voorstelling BuBaO Woudlucht 

  Aanbod: 

 Kleuteronderwijs met geïntegreerde type 2/9-werking 

 Lager onderwijs: Type 2, 9 en Basisaanbod 

 Gon/ION/ M-team 

  Extra zorg: 

 Door leerkrachten in de klas 

 Blio-leerkrachten voor taal en rekenen, Gok-leerkracht 

 Therapeutische ondersteuning: logo, kiné, ergo en psycho 

 Opvoedend personeel en kinderverzorgsters 

 

 

 

 



Voorstelling BuBaO Parkschool 
  Aanbod: 

  Type Basisaanbod en type 9 ASS: kinderen van 6 tot 13 jaar met ernstige leerproblemen 

  Inschrijven van leerling = voorleggen van een verslag voor type  basisaanbod of type 9 

 een soepele schoolstructuur: 5 leerniveau’s:  

 Speelleerniveau 

  Initiatieniveau 

 Vorderingsniveau 

 Het doorstromingsniveau 

 Het finaliteitsniveau 

 Type 9: ASS leerlingen geïntegreerd binnen een klasgroep/ ASS groepje 

 GON/ PWB coaches/ CLZ opdrachten: zorgteam 

 Extra zorg:  

 Logo: individuele therapie of binnen de klas 

 Kiné: binnen de klas + individuele therapie. 

 Het zorgteam: begeleiden van leerlingen met ASS en ondersteunende aanpak binnen de klas 

 Coördinator: remediërend en  ondersteunend werken met  leerlingen en klastitularis 

  Ortho: begeleiding van kinderen met gedrag en of sociaal emotionele problemen. 

 CLB: de begeleiding van leerlingen gebeurt mits toestemming van de ouders, deze zijn op hun beurt ook 
steeds aanwezig op de klassenraden.  

 Externe diensten: steeds welkom voor observatie en het bijwonen van een klassenraad. 

 

 



De speelleerklas binnen 

het basisaanbod: 
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Doelgroep: 

 Zorgdraagkracht van het gewone onderwijs is overschreden. 

 Ernstige leerstoornissen. 

 Specifieke problemen. 

 ASS. 

 Sociaal emotionele problemen. 
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Doelstellingen: 

 Specifieke aanpak voor kinderen met leerstoornissen. 

 Individuele zorgvraag wordt geformuleerd. 

 Specifieke aanpak. 

 Onderwijs op maat. 

 Oog op overgang. 

 1 jaar begeleiding binnen het G.L.O. = G.O.N 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOzfaRkdDLAhVE1BoKHTuDD8sQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten.me/nellie-en-cezar-kleurplaten/nellie-en-cezar-kleurplaten/&psig=AFQjCNFN_AggXgNPcjv85Vc8v-Fyb5FnXA&ust=1458591750547723


ASS- werking: 

 Klassikale onderwijsgebeuren. 

 Geïntegreerde ASS werking. 

 Zorg op maat: voor elk kind. 

 Dagverloop voorspelbaar maken. 

 Activiteiten worden in tijd en hoeveelheid afgebakend. 

 Regels en afspraken: visueel duidelijk gemaakt. 

 Ruimte wordt aangepast. 

 Digitale wandklok. 

 Communicatie = persoonlijk. 

 Samenwerking: ouders – leerkrachten – zorgteam 

 Even tot rust in de paraplu- klas 
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Wat is een speelleerklas? 

 Aanvankelijk leren: speelse maar toch een gestructureerde manier. 

 Zelfstandig denken wordt gestimuleerd. 

 

Wat wordt er gedaan? 
 6 uur taal 

 6 uur wiskunde 

 2 uur kiné 

 1 uur leren leren 

 1 uur differentiatiegroepen 

 2 uur LO, 2 uur RKG, 2 uur Muzische vorming 

 Coördinatie 
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Leren Leren: 

 Zelfregulering 

 Aanpakgedrag: planmatig werken 

 Bekwaamheidsgevoel 

 Probleemidentificatie 

 Zingeving 

 Precisie en nauwkeurigheid 

 Transfer 
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Sociaal emotioneel: 

 Motivatie en positief zelfbeeld. 

 Inlevingsvermogen en positief zelfbeeld. 

 Sociale vaardigheden en leren samenwerken in groep. 
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Therapeuten: 

 Logo en kiné: binnen de klas en individuele therapie. 

 Alle nieuwe lln. worden onderzocht. 

 Moeilijkheden op sporen en aanpakken: IHP 

 Logo: hulp bij taal- en spraakontwikkeling 

 Kiné: hulp bij fijne motoriek, ruimtelijk inzicht en  visuele perceptie. 
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Basisaanbod:  invloeden? 

 Instroom van zwakkere leerlingen. 

 Complexere dossiers: multidisciplinaire problematiek. 

 Gedragsmoeilijkheden. 

 Verdwijnen van de speelleerklas?  

 PWB: doorgeven van expertise van het B.O. naar het G.L.O. 

 Andere vormen van lesgeven: 

 Co – teaching 

 Binnenklasdiferentiatie 

 Flexibiliteit 

 Uitstroom: vermindert  
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Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten 
waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken. 
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Groepen indelen en 

Klasoverschrijdend werken 

in Type Basisaanbod 
Door Windekind 



Achtergrond: profiel van een leerling 

type Basisaanbod 



1. Klasgroepen 

 Klasgroepen samenstellen op basis van de gegevens van alle leerlingen  

Vlinderklas 

Ijsberenklas Poezenklas 

Tijgerklas 

Olifantenklas 



2. Subgroepen binnen de klas 

Spelling 

Lezen 

An  

Rob 

Jo 

Els 

Abdul 

Sil 

Senne 

 
Rob 

Senne 

Abdul 

Els 

Jo 

An 

Sil 



3. Klasoverstijgende subgroepen  

(vb. rekengroepen) 

 Groepen over de klassen heen 

Aanvankelijk 

rekenen 

Tot 100 
Tot 100 met 

brug 

Tot 20 



Bedenkingen 

- Mogelijkheid om te werken op niveau van het kind 

- Algemeen systeem (niet voor slechts enkele leerlingen) 

- Opvolging door meerdere leerkrachten 

- Nood aan overleg, afstemming en opvolging 

- Praktische organisatie 

- Flexibel systeem 



Functioneel werken in 

type basisaanbod 
Door BuBaO Woudlucht 



Waarom wij functioneel werken 

 Vaardigheden bijbrengen 

 Voorbereiden op de deelname aan onze maatschappij 

 Transfer tussen theorie en praktijk 

 leren door te zien is geen evidentie 

 Kijken naar de toekomst van onze leerlingen 











Functioneel werken 

Organisatie 

 Thematisch/projectmatig werken 

 Wat met de lesuren? 

 Ondersteuning 

 Samenwerken 

 Loskomen van methodes 

 Functioneel lezen 

 



Sociale vaardigheden en 

leren leren in type 

basisaanbod 
Door BuBaO Woudlucht 



Sociale en emotionele ontwikkeling 

 Insteek 

 Zware rugzak 

 

 Aanpak 

 Zelfvertrouwen vergroten 

 Talenten stimuleren 

 Pesten preventief aanpakken 

 Klassikale lessen om sociale vaardigheden te trainen 

 Psychologe 

 Individueel of in groep 

 stop-denk-doe 

 Faalangsttraining 

 weerbaarheidstraining 

 



Leren leren 

 Binnen het gewoon onderwijs worden leren leren en sociale vaardigheden 

leergebiedoverschrijdend georganiseerd 

               Buitengewoon onderwijs: 

    Leren leren en sociale vaardigheden als opzichzelfstaande   

                  leergebieden 

 

 Werken rond leren leren wordt vaak geïntegreerd in de lessen taal, wiskunde, WO,…  

 

 Werken rond sociale vaardigheden staat wel als een apart lesonderdeel op het 

weekprogramma 

 

   

 

 



Leren leren 

 Leren leren om: 

 

 leren nauwkeurig te werken 

 leren om efficiënt te werken 

 zelfvertrouwen te vergroten 

 zelfstandigheid te vergroten 

 kritische zin te stimuleren 

 



Leren leren 

 Leren leren bij jongere kinderen 

 gericht leren kijken en luisteren, goede zithouding, vinger opsteken, papegaaien, 

het geheugen trainen 

 planmatig werken 

 

 Leren leren bij oudere kinderen 

 leren plannen, organiseren en studeren 

 leren verschillende informatiebronnen te gebruiken 

 leren informatie te interpreteren en organiseren 

  nadruk eerder op info vinden en interpreteren dan info vanbuiten leren 

 

 



Leren leren 

 Wie? 

 Klastitularis 

 Ergotherapeut 

 Individueel of in klasverband 

 

 Toekomst? 

 Verdere professionalisering van het leerkrachtenteam rond activerende 

werkvormen/coöperatief leren 

 Ouders meer betrekken in het leerproces en het gebruik van hulpmiddelen 

 

 

 

 

 



Therapeutische 

ondersteuning in 

basisaanbod 



Therapeutische ondersteuning BA 

~ zorgcontinuüm  

Individuele testing en 

therapie 

Klasondersteuning 

Evolutie 

Ondersteuning van:  

- totale ontwikkeling 

- leerstof 

Oog voor individuele noden 



Handvat voor handelingsplanning 

IHP – GWP  

ICF –model  

 



Therapeutische ondersteuning BA 

 

 

 Leervoorwaarden 

 Auditieve training 

 Technisch & begrijpend  

    lezen 

 Taaldenken 

 Spelling 

 Tutorlezen 

 Rekengroepen 

 

 Leervoorwaarden - houding 

 Schrijfvoorwaarden 

 Grove en fijne motorische 

ontwikkeling 

 Werkhouding 

 Visueel-ruimtelijke ontwikkeling 

 Sociaal – emotionele ontwikkeling  

 

Logopedisten  Psychomotorisch therapeuten 

Handelingsplanning groep ~ GWP, KB 

Handelingsplanning individueel ~ IHP 

Therapeutenteams, teams per discipline, toezicht   
 



Overgang secundair 

onderwijs 
Evy Vandenwijngaerden 



Finaliteitsniveau 

= eindklas = 1 jaar 
 voorbereiding overgang secundair onderwijs 

 onderwijs op maat voor taal, rekenen, Frans, wereldoriëntatie, … 

werken aan organisatie en planning 

informatieweek voor leerlingen en ouders 

 

 



Handelingsplanning 

 Klassenraad begin schooljaar 

 = beginsituatie: wat willen we nog bereiken? 

 

 Klassenraad midden schooljaar 

 = advies, mogelijke attesten 

 

 Klassenraad eind schooljaar 

 = BuBaSO-fiche 



Wat na basisonderwijs 



Structuur secundair onderwijs 



Buitengewoon secundair onderwijs 



1A voor wie? 

 

 Leerlingen met getuigschrift BaO 

     Leerstof van het zesde leerjaar is verwerkt. 

 

 Leerlingen geslaagd in 1B 



1B voor wie? 

 Leerlingen zonder getuigschrift BaO 

 

     Leerstof van het vierde leerjaar is verwerkt. 

 

     Zij krijgen een attest. 



BuSO voor wie? 

 Leerlingen zonder getuigschrift BaO 

 

     Leerstof derde leerjaar is een streefdoel 

 

     Zij krijgen een attest 

 

     Zij krijgen een gemotiveerd verslag opgesteld door CLB 

  

 



Informatieweek 

‘Projectweek’ 

Doel: 

 leerlingen laten kennismaken met het secundair onderwijs 

 leerlingen en ouders informeren over overgang secundair onderwijs 

Wanneer: begin maart, vóór de inschrijfdata 

Hoe: 

 schoolbezoeken 

 theorielessen 

 beroepsgerichte activiteiten 

 informatieavond voor ouders 



BuBaSO-fiche 

 Wat? 

 informatiedocument van de lagere school aan de secundaire school 

 Doel? 

 secundaire school kapstokken aanreiken om vlot met de leerlingen op weg te 

gaan 

 Hoe? 

 in overleg met school, ouders, CLB, … 









Bedankt voor jullie aandacht 
Vragen staat vrij! 



 Vragen staat vrij: 



Contactgegevens 

 Windekind vzw - Schapenstraat 98 - 3000 

Leuven – 016/24.11.10, 

bubao.secretariaat@windekindleuven.be 

 
 BuBaO Woudlucht – Prosperdreef 3 – 3001 

Heverlee – 016/38.06.66, 

secretariaat.bubao@woudlucht.be  
 

 SBLO Parkschool - Geldenaaksebaan 18 -

3001 Heverlee – 016/23.58.93, 

parkschool@leuven.be 


