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Voorwoord
D O O R  I N G E  &  H I L D E  



Voorstelling OVI/STP

https://www.youtube.com
/watch?v=koo6PQXq6X4

https://youtube.com/playlist?list=PLVIQq6vC7_-py7kuy-Uzqv8SJW1SJQR3q
https://youtu.be/koo6PQXq6X4
https://www.youtube.com/watch?v=koo6PQXq6X4


Het STP in cijfers

300 vragen (piek maart/mei)

75% vragen van ouders

2/3 ondersteuningsvragen

Bemiddelingsvragen



Het STP in cijfers
Inhoud vragen

Schorsing/ weigeringen/ TOAH - deontologie 

GV/V - redelijke aanpassingen - zittenblijven

IAC - kwaliteitsvol /doelen 

BO: overstap/ niet tevreden

Ondersteuning waar/ klikt niet/ niet kwaliteitsvol

Sociaal emotioneel welbevinden/ demotivatie

Vragen vrije tijd - opstart/ weigeringen

Vragen inclusief leven - inkomen en jobstudent  



Het STP in cijfers

"Kunnen jullie ons helpen met een nieuwe 
school te zoeken?"

"We vinden 'geen match' met de 
ondersteuner. Wat nu?"

"Onze dochter mag niet mee op kamp, 
wat kunnen we doen?"  

"Er zit zoveel volk rond de tafel, ik voel 
me als ouder niet gehoord, kunnen jullie 

helpen? "



Wanneer en hoe brengen 
ondersteuners ouders in contact 

met Ouders voor Inclusie? 

Wat is hiervoor nog nodig binnen het ONW? 



Levende 
bibliotheek



Wat hebben we als STP ondernomen? 
Beluisteren van de ouder 'Wat is hun plan?' 

Kennis wetgeving ifv hun plan

Ondersteuning 'inclusie een gezicht geven'

Kortstondige ondersteuning na verbinding tussen partijen

Tool Verbindend overleg

https://oudersvoorinclusie.be/verbindend-overleg-2/


Hoe benutten jullie de 
bestaande wetgeving ifv 

inclusietrajecten? 



Levende 
bibliotheek



Tool Met wie zit ik rond de tafel?

Wat hebben we als STP ondernomen? 
Probleembril wegnemen - ' Waar ben je bezorgd rond?'

Linken tussen contexten  

https://oudersvoorinclusie.be/met-wie-zit-ik-rond-de-tafel/


Levende 
bibliotheek



Inspiratie Bewegende portretten

Wat hebben we als STP ondernomen? 

Beeldvorming handelingsgericht maken  

Netwerk mee inzetten

https://oudersvoorinclusie.be/waarom-een-bewegend-portret/


Hoe zorgen jullie dat de 
beeldvorming van de 

jongere 'bewegend' blijft?



Levende 
bibliotheek



Inspiratie CVO Inclusief

Wat hebben we als STP ondernomen? 

Via projecten mogelijkheden tot inclusie vergroten op verschillende domeinen

Doelgerichte en toekomstgerichte focus in de vormgeving van inclusieve trajecten

Informatie en inspiratie rond noden verhelderen en redelijke aanpassingen

https://oudersvoorinclusie.be/cvo-inclusief/


Levende 
bibliotheek





Monitoren van tendensen

Wat hebben we als STP ondernomen? 

Call for action

Docenten voor inclusie

'Kleine verhalen' bundelen



Betekenis Steunpunt voor ouders

https://www.youtube.com/
watch?v=lPmb5nUtcFo

https://youtu.be/lPmb5nUtcFo
https://www.youtube.com/watch?v=lPmb5nUtcFo


Ouder aan het woord 



Hoe maakte jij of een 
collega ondersteuner een 
verschil voor een ouder?



Pauze



Hoe luister je naar ouders?

Inzetten ervaringsdeskundigheid - focus op actie - en doelgericht overleg
met positieve focus 

Afstemming ondersteunen - ook van onzichtbare concepten

Actiegerichtheid door kleine doelen te stellen & focus te houden

Erkenning verschillende rollen van ouders  



Ervaringen van ouders



Ervaringen van ouders

"Als ik het gevoel kreeg dat men in mogelijkheden 
begon te denken en niet in de beperkingen. Dus ook 

mee toekomstplannen maken. Dat gaf het gevoel dat 
de keuze voor inclusie niet ter discussie stond en dat 

we samen voor de toekomst gingen." 



Ervaringen van ouders

"Combinatie van expliciete (coachende) vragen: 'Wat 
denken jullie hiervan?' 'Hoe doen jullie dat thuis?' 'Wat 
denk je van dit voorstel?'. Met daarbij een attitude van 
actief en onbevooroordeeld luisteren, doorvragen om  

ons nog beter te begrijpen."



Ervaringen van ouders

"Ik heb het gevoel dat er naar ons geluisterd 
wordt op het moment dat ik niet met stress in 

gesprek kan gaan, maar gewoon mezelf kan zijn. 
Als anderen met een open houding aan tafel 

zitten (dus niet met de armen gekruist)."



Ervaringen van ouders

"Voor mij is een MDO vaak wat lastig, maar als de 
school erkenning geeft en begrijpt dat het voor mij 

wat lastig is, voel ik mij meer gehoord. Ze willen 
eerlijk zijn, maar zien ook heel hard in dat het gaat 

over onze grootste schat."



Ouder aan het woord 



Inclusie als pedagogische keuze

De discussie van plaatsbepaling 

De motivatie van ouders om te 
gaan voor inclusie 



Inclusie als pedagogische keuze

"Ik kies voor inclusie omdat er geen type 4 
kassa bestaat in de Delhaize."



Ouders aan het woord 



Inclusie als pedagogische keuze

Inclusie gaat niet over een plaats, maar is een manier waarop school wordt
vormgegeven

Inclusie gaat over waarden en normen

Inclusie is een pedagogische keuze waar ouders recht op hebben



Inclusie als pedagogische keuze

https://oudersvoorinclusie.be/inclusie-als-een-pedagogische-keuze-van-ouders/


Praktijkvoorbeeld



Smakelijk!

Vergeet je niet in te schrijven voor 
een workshop!



Plenaire afsluiting



Plenaire afsluiting

Al het materiaal dat we vandaag gebruikt 
hebben, kan je terugvinden op onze website!  



www.oudersvoorinclusie.be

Gesubsidieerd door

info@oudersvoorinclusie.be
www.facebook.com/oudersvoorinclusie

https://oudersvoorinclusie.be/startpagina/

contact/

Contact

Ouders voor inclusie

Gift

Rekeningnummer: BE75 0013 5664 7151


