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Van barrière  

naar 

redelijke aanpassing 

Inspiratiedag 

Vrijdag 25 november 2016 

Jan Coppieters 

Pedagogisch begeleider 

binnen het project competentieontwikkeling 

2 

 

1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 

2. Je kan redelijke aanpassingen situeren binnen 
een ruimer kader 

3. Je kent de criteria waaraan redelijke 
aanpassingen moeten voldoen  

4. Je maakt kennis met het ondersteuningsRAster 
van de Arteveldehogeschool 

5. Je kan dit toepassen op een eigen 
praktijkvoorbeeld 
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Kies een leerling waarover je je zorgen maakt 

en beschrijf deze leerling in staakwoorden 

• …  een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften uit jouw 
klas of school 

• … een leerling die ‘iets meer’ 
nodig heeft om goed te kunnen 
leren, om volwaardig mee te 
kunnen doen 

• … een leerling waarvoor je als 
team ‘zoekende’ bent 
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Regio Oost-Vlaanderen 

Mindshift 

Wat heeft een kind? 

Wat heeft een kind nodig? 
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vertrekpunt 

 

barrière 
 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

Regio Oost-Vlaanderen 

leerling 

Nascholingsproject M-decreet Motor, Motivatie, Mogelijkheden 

Inspiratiedag 25 november 2016  -  © Jan Coppieters 

Nascholingsproject M-decreet Motor, Motivatie, Mogelijkheden 

Inspiratiedag 25 november 2016  -  © Jan Coppieters 

vertrekpunt 

 

barrière 
 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

doel 
 

wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

Regio Oost-Vlaanderen 

leerling 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 
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Doelen SMART formuleren 
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“Wat heeft deze leerling, met deze 
mogelijkheden, binnen deze 

context, nu eerst nodig om de 
doelen te bereiken?” 

Zoek het antwoord op de vraag: 
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vertrekpunt 

 

vijf wegen om … 

 

leerling 

barrière 
 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

doel 
wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

onderwijs-
behoeften 

Regio Oost-Vlaanderen 

leerling 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 
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Onderwijsbehoeften 

Observeren en experimenteren 

Regio Oost-Vlaanderen 

• http://lerenkunjeobserveren.nl/artikelen

/modellen.html 

 

• http://www.prodiagnostiek.be/sites/def

ault/files/ADP_Bijlage14_Observeren.pdf 

 

Observeren 
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Een goede school werkt handelingsgericht 

Doelgericht 
handelen 

Onderwijs- en 
ondersteunings

behoeften 

Afstemming en 
wisselwerking 

Positieve 
aspecten 

Samen-
werken 

Leerkracht 
doet ertoe 

Systematiek en 
transparantie 

7 uitgangspunten 
handelingsgericht werken 
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Om het gestelde doel te kunnen halen, heeft deze leerling nood aan … 

 

• INSTRUCTIE die … 

• OPDRACHTEN of TAKEN die … 

• LEERACTIVITEITEN of MATERIALEN die … 

• een LEEROMGEVING die … 

• FEEDBACK die … 

• KLASGENOTEN die … 

• een LEERKRACHT die … 

• OUDERS die … 

• HULP of ONDERSTEUNING bij … 

• … 

 

Hulpzinnen (Pameijer) die kunnen helpen om  

onderwijsbehoeften te formuleren 
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inzicht en uitzicht 

vertrekpunt 

overzicht 

vijf wegen om … 

hulpzinnen 

leerling 

barrière 
 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

redelijke 
aanpassing 

 

doel 
 

wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

onderwijs-
behoeften 

Regio Oost-Vlaanderen 

leerling 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 

BEELDVORMING 
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– Personen met een handicap hebben recht op 

onderwijs 

– Personen met een handicap hebben recht op 
redelijke aanpassingen naargelang de 

behoefte van de persoon in kwestie 

Wat zijn redelijke aanpassingen? 

In het VN-verdrag inzake 

rechten van personen 
met een handicap staat 

(VN-verdrag, 13 december 2006, artikel 24) 
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‘Het weigeren van redelijke 

aanpassingen voor personen met een 
handicap = discriminatie’ 

Wat zijn redelijke aanpassingen? 

Vlaams decreet 10 juli 2008: 

gelijke kansen en 

behandelingsdecreet 
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“Een redelijke aanpassing is een concrete 

maatregel die de beperkende invloed van 
een onaangepaste omgeving op de 

participatie van een persoon met een 
handicap kan neutraliseren”  

Welke redelijke aanpassingen 

moet elke school bieden? 

*Bron: Protocol betreffende het begrip redelijke 
aanpassingen in België,  19-07-2007, art.2 
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1. Doeltreffend 

4. Veilig  

3. Zelfstandige participatie 

2. Evenwaardige participatie 

20 

 
Recht op redelijke aanpassingen in 

het M-decreet 

 • Differentiëren, remediëren, 
compenseren, dispenseren 

 

• Draagkrachtafweging is geen grond om 
leerling te weigeren in het  
gemeenschappelijk curriculum 
 

• Dit wordt vervangen door de vraag of de 
maatregelen disproportioneel of 
onvoldoende zijn 
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Indicatoren redelijkheid 

• financiële impact 

• organisatorische impact 

• de te verwachten frequentie en duur v/h 
gebruik v/d aanpassing 

• de impact op de levenskwaliteit  

• de impact v/d aanpassing op de omgeving en de andere 
gebruikers 

• het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven 

• het verzuim van voor de hand liggende of wettelijke verplichte 
normen 

 

 

 

 

Bron: Protocol betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België,  
19-07-2007, art.2 §2 en §3 
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variatie aanbrengen in 

aanbod, aanpak, uitleg, 
beoordeling, … 

in een individuele 
benadering bezig zijn om 

iets aan te leren  

de leerling vrijstellen  

van bepaalde activiteiten 

de leerling 

hulpmiddelen  
ter ondersteuning 

aanreiken 
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differentiëren remediëren 

compenseren dispenseren 

Welke redelijke aanpassingen 

moet elke school bieden? 
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Curriculum = … 
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doelen materialen 

handboeken evaluatiewijze 
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Criteria voor passende maatregelen 

Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad, p. 10-16 

 www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/inforpartner
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 Wat? netoverschrijdend praktijkgericht wetenschappelijk 

onderzoek 2012-2013: VVKBUO – OVSG – GO! 

 Met wie? 53 GON- en ION-begeleiders en –coördinatoren en 21 
leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en 
directieleden uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs  

 Hoe? Kwalitatief onderzoek, 9 focusgroepen 

 Waarom? Sinds VN-verdrag is er nood bij scholen aan 
ondersteuning bij het realiseren van redelijke aanpassingen 

 Concrete output? Leidraad ‘Klaar voor redelijke aanpassingen’ 

 

Situering onderzoek 

Meirsschaut, 2016 

 Zeven criteria voor  

passende maatregelen 

is maatwerk 

is SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden 

heeft waar mogelijk een positieve impact op anderen 

komt tot stand in overleg met alle betrokkenen 

wordt goed gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd 

is gebaseerd op de expertise en observaties van leerkrachten, …  

is ingebed in de zorgvisie van de school 

Een 
passende 
maatregel 

… 

Meirsschaut, M., Monsecour, F. & Wilssens, M. (2013).  
Klaar voor redelijke aanpassingen: een leidraad, p. 10-16 

 www.arteveldehogeschool.be/buozrl/infopartner 

“Waarom koos je deze 

aanpassing?” 

Het antwoord op deze vraag geeft 

informatie over welke onderwijsbehoeften 
het gaat!  
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http://buozrl.weebly.com/onderzoek-dienstverlening.html
http://www.arteveldehogeschool.be/buozrl/inforpartner
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inzicht en uitzicht 

vertrekpunt 

overzicht 

vijf wegen om … 

hulpzinnen 

leerling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
hulpzinnen 

van wenselijk naar haalbaar 

barrière 
feedback 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

redelijke 
aanpassing 

feed forward 

ondersteunings-

behoeften 

doel 
feed up 

wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

onderwijs-
behoeften 

leerkracht 

Regio Oost-Vlaanderen 

leerling 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 

BEELDVORMING 

Hulpzinnen helpen om 

ondersteuningsbehoeften te formuleren 
Deze leerkracht heeft behoefte aan … 
 
• kennis van 
• vaardigheden om … 
• ondersteuning tijdens … 
• materialen waarmee … 
• collega’s die … 
• een zoco/leerlingbegeleider die … 
• een directie die … 
• ‘meer handen in de klas’ in de vorm van … 
• ouders die … 
• een GOK-leerkracht of GON-begeleider die … 
• een CLB-medewerker die … 
• een pedagogisch begeleider die … 
• een psycholoog/orthopedagoog die … 
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Hulpzinnen helpen om 

ondersteuningsbehoeften te formuleren 
Of, ondersteun mij als leerkracht door … 
• samen met mij leerlingenmateriaal te analyseren met als vraag … 
• mee te denken en van gedachten te wisselen over … 
• praktijkvoorbeelden te laten zien van … 
• uitleg te geven over … zodat ik kan reflecteren op mijn aanpak van … 
• schriftelijke informatie te geven over … 
• samen een planning te maken gericht op … 
• de gelegenheid om bij een collega op klasbezoek te gaan om te zien 

 hoe zij … 
• een collega bij mij in de klas te laten komen om voor te doen hoe zij … 
• bij mij te komen observeren hoe ik … en me daar feedback op te geven 
• mij te herinneren aan … 
• mij aan te spreken als … 
• mij uit te dagen door … 
• mij te coachen op … 
  Nascholingsproject M-decreet Motor, Motivatie, Mogelijkheden 
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hulpzinnen 

van wenselijk naar haalbaar 

 

inzicht en uitzicht 

vertrekpunt 

overzicht 

vijf wegen om … 

hulpzinnen 

leerling 

barrière 
feedback 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

redelijke 
aanpassing 

feed forward 

effect 

ondersteunings-

behoeften 

doel 
feed up 

wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

onderwijs-
behoeften 

leerkracht 

Regio Oost-Vlaanderen 

JA 

we doen voort! 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 

NEEN 

we maken cirkel 

opnieuw! 

leerling alle leerlingen 

BEELDVORMING 

 

Meirsschaut, 2016 32 

 
 
 
Doelstelling 

 
 
 
Specifieke 
onderwijs 
behoefte 

 
 
 
Sterktes 

 
Strategie 

 
Ondersteunings- 
behoeften 

Evaluatie 
en 
bijsturing 

Redelijke 
aanpassing 
of maatregel 

Wie 
wanneer
waar 
waarom 
hoe? 

leerkracht ouders Datum 

OndersteuningsRAster 2016 

Meirsschaut, 2016 
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hulpzinnen 

van wenselijk naar haalbaar 

 

inzicht en uitzicht 

vertrekpunt 

overzicht 

vijf wegen om … 

hulpzinnen 

leerling 

barrière 
feedback 

wat zie of hoor ik? 

M-cirkel 
van barrière naar maatregel 

redelijke 
aanpassing 

feed forward 

effect 

ondersteunings-

behoeften 

doel 
feed up 

wat wil ik zien of 

horen? 

SMART 

onderwijs-
behoeften 

leerkracht 

Regio Oost-Vlaanderen 

JA 

we doen voort! 

→ loslaten & aanpakken 

→ van fixed mindset naar growth mindset 

→ wat gaat (wel) goed? 

NEEN 

we maken cirkel 

opnieuw! 

BEELDVORMING 

Positieve aspecten zijn 
van groot belang. 

Ons handelen is 
doelgericht. 

De onderwijsbehoeften 
van leerlingen staan 

centraal. 

We werken constructief 
samen. 

Het gaat om afstemming 
en wisselwerking. 

De leerkracht doet ertoe. 

De werkwijze is 
systematisch, in stappen 

en transparant. 

Jan.Coppieters@katholiekonderwijs.vlaanderen 
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