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Opbouw AliASS
Theoretisch kader
• leren ‘lezen’ van ASS
• gedrag begrijpen

Vertrekken van de zorgvraag / onderwijsbehoefte van de leerling
Men stelt vast
• zichtbaar gedrag

Dit werkt
• aanpassen op maat aan elke persoon met ASS, rekening houden met
waarnemings-, denk- en leerstijl van de leerling
• soepel
• transparant hanteren

 Geeft aanzet tot herkennen, tot communicatie in het team & het netwerk

Gebruik AliASS
Men stelt vast
Oorzaken?
Onderwijsbehoefte?
Dit werkt

2. Het M-decreet in een note(n)dop
• Decreet, 12 maart 2014
• M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften
• 2008: recht op redelijke aanpassingen

Huidige situatie België

Wat verandert er ?
• Typering scherper stellen
• Geen draagkracht, wel recht op redelijke aanpassingen (protocol
2007) binnen een gemeenschappelijk curriculum (o.a.Sticordi)
• Verlaten medisch model, gebruik van ICF* en onderwijsbehoeften
• Een recht voor elk kind om in te schrijven in een gewone school
• Diagnose niet langer noodzakelijk voor recht op redelijke
aanpassingen
• Eerst regulier dan buitengewoon
• Zorgcontinuüm en handelingsgericht werken als wettelijk geregeld
kader
• Ondersteuning en intensere samenwerking met buitengewoon
onderwijs voor regulier onderwijs
• CLB meer regie
• Nieuwe types in het buitengewoon onderwijs: type 9 (ASS), type
basisaanbod
* International Classification of Functioning, Disability and Health

Wie isWie
welkom?
is welkom ?
• Joost: heeft ADHD, is hyperactief,
heeft ODD, gaat discussies aan, ruzies in pauzes, ouders
zijn erg druk, komen niet op besprekingen op school
• Joris: een energieke enthousiaste jongen, heeft
behoefte aan autonomie, een leerkracht nodig die
gedragsregels consistent hanteert, korte opdrachten,
beweging tussendoor, toezicht pauze, ouders
betrokken, werken beiden, hebben een herinnering
nodig, dan komen ze op afspraken op school

Gevolgen

• Minder kinderen naar het buitengewoon onderwijs
• Daling reeds zichtbaar bij start schooljaar 2015 – 2016
• Middelen die vrijkomen: opnieuw inzetten voor de
ondersteuning van leerlingen met specifieke behoeften.
(expertise delen met brede onderwijsveld) 
schakelscholen)

2014-2015 2015-2016
Gewoon kleuteronderwijs
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Buitengewoon SO
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Cijfers telling september 2015, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

3. Nader kennismaken met AliASS

Afspraken en regels
Men stelt vast
• Leeft regels perfect en letterlijk na.
• Reageert paniekerig bij geen/onduidelijke
regels.
• Begrijpt uitzondering op de regels niet.

Dit werkt
• Formuleer de regels concreet en tot in
details. Schrijf ze uit in termen van
gewenst gedrag, met duidelijke
consequenties als ze niet worden
nageleefd.
• Leer ze omgaan met:
• uitzonderingen op de regels (fouten in de
maatschappij)
• oplossingsgericht denken

Leeruitstappen, GWP, sportdagen
Men stelt vast
• Is afwezig.
• Heeft lichamelijke klachten als
buikpijn of hoofdpijn.

Dit werkt

Boek: ‘ik ben er even niet’ Hilde Meganck

• Bespreek en visualiseer het
dagprogramma vooraf. Bezorg het
aan de ouders zodat ook zij op de
hoogte zijn en eventuele
noodzakelijke aanvullingen kunnen
voorstellen.

Dagprogramma: uitstap naar het Museum voor
Natuurwetenschappen
Datum: vrijdag 21 december 2007

Je bent rond 8u00 aanwezig op het kroonmolenplein.
Vertrek met de bus om 8u10 naar Brussel

Bij aankomst worden twee groepen gemaakt (onze klas
wordt verdeeld in twee helften).
Rondleiding:
Groep 1: rondleiding in het museum
Groep 2: workshop prehistorie (boetseren,
speerwerpen, vuur maken met hout en steen, …)
Ongeveer om 12u30 eten we onze boterhammen of
broodjes op in het dino café.
Na de picknick (rond 13u00):
Groep 1: workshop prehistorie (boetseren,
speerwerpen, vuur maken met hout en steen, …)
Groep 2: rondleiding in het museum
We vertrekken ten laatste om 15u00 terug met de bus
richting Sint-Niklaas. We worden afgezet aan het
kroonmolenplein.
Wil je nog meer informatie? Surf eens naar
http://www.natuurwetenschappen.be

Men stelt vast
• Weigert mee te gaan.
• Doet niet actief mee met de groep.
• Stelt voortdurend dezelfde vragen zoals ‘wat,
waar, wanneer, hoelang, met wie’.

Dit werkt
• Bereid heel het gebeuren goed voor,
eventueel samen. Probeer onverwachte
dingen te voorkomen/te voorspellen.
• Maak van heel het gebeuren een overzicht
tot in de details. Geef een antwoord op alle
mogelijke vragen. Denk ook aan eet- en
plasmomenten, het einde van de uitstap en
terug naar huis.

Klasorganisatie
Men stelt vast
• Is overprikkeld door wandversieringen,
attributen, geluiden, geuren, …
• Heeft het moeilijk met een bepaalde
opstelling van de banken, bv. De Uvormige opstelling.

Dit werkt
• Beperk de klasversiering.
• Zoek samen met hem naar een
geschikte plaats in de klas:
• zo weinig mogelijk prikkels
• modelleerling voor hem
• …

Klasorganisatie
Men stelt vast
• Biedt weerstand tegen veranderingen
die zich in de loop van een schooldag
voordoen zoals: verschillende
vakken/lessen, leerkrachten, lokalen,
klasschikking, vervangingen,
veranderingen in het lesrooster.

Dit werkt
• Visualiseer het volledige daggebeuren.
Denk ook aan pauzes, het einde van de
dag, …
• Kondig elke wijziging zoals
klasschikking, andere plaats,
vernieuwingen, … vooraf aan.
• Buddysysteem, leerlingenbegeleider,
infoscherm, …

Instructies
Hoe gom ik?
Het kan gemakkelijker zijn als je de gomrichting een
beetje aanpast door je blad te draaien.

is makkelijker dan

• Begrijpt verschillende, snel
opeenvolgende verbale en non-verbale
instructies onvoldoende.

Dit werkt

De gombeweging
HEEN EN WEER
(links - rechts - links - rechts …)
of

Men stelt vast

Zo hou ik de gom vast:

HEEN EN WEER
(links - rechts - links - rechts …)

Na het gommen
De gomdeeltjes op blad en tafel wrijven we samen (met de rechterhand als je
rechtshandig bent, met de linkerhand als je linkshandig bent). Daarna hou je je
andere hand net onder de tafelrand en wrijf je de gomdeeltjes op deze hand.
Gomdeeltjes doe je in de afvalbak.
We blazen deze niet van de tafel. De tafel is dan wel proper, maar de vloer of
stoel dan niet meer.

• Besteed altijd voldoende aandacht aan
instructies. Vergewis je ervan dat hij ze
begrijpt en kan toepassen.
• Leer hem werken met stappenplannen
waarin opeenvolgende instructies
verwerkt zijn.

4. Met AliASS door kaders van
het M-decreet

 Redelijkheid van aanpassingen: criteria
 Het zorgcontinuüm
 Onderwijsbehoeften

Criteria: redelijkheid van aanpassingen
De aanpassing moet : (protocol 2007)
doeltreffend zijn, zodat de persoon met een handicap
daadwerkelijk kan participeren;

een evenwaardige participatie van de persoon met een
handicap mogelijk maken;
ervoor zorgen dat de persoon met een handicap zelfstandig
kan participeren;
de veiligheid van de persoon met een handicap waarborgen.

De redelijkheid van de aanpassing wordt beoordeeld
in het licht van onder meer volgende indicatoren:
 de financiële impact van de aanpassing, waarbij rekening wordt
gehouden met:
1) eventuele ondersteunende financiële tegemoetkomingen
2) de financiële draagkracht van degene op wie de aanpassingsplicht
rust
 de organisatorische impact van de aanpassing
 de te verwachten frequentie en duur van het gebruik van de aanpassing
door personen met een handicap
 de impact van de aanpassing op de levenskwaliteit van (een)
daadwerkelijke of potentiële gebruiker(s) met een handicap
 de impact van de aanpassing op de omgeving en op andere gebruikers
 het ontbreken van gelijkwaardige alternatieven
 het verzuim van voor de hand liggende of wettelijk verplichte normen

• Wat: check of de aanpassingen bij
voldoen aan de
criteria uit het protocol redelijke aanpassingen
• Hoe: bundel gebruiken, bespreken + aanduiden, in duo/trio,
max. 5 minuten.
• En daarna: Korte reflectie

Het zorgcontinuüm
• Dynamisch model
• Denkkader
• Handvatten

• Autonomie/vrijheid
80 – 90 %

• Leerlingenzorg
 voor alle leerlingen
 volgens structuur
 UDL

• Wat: ga na in welke fase van het zorgcontinuüm de
aanpassingen bij
horen
• Hoe: bundel gebruiken, bespreken + aanduiden, in duo/trio,
max. 5 minuten.
• En daarna: Korte reflectie

Onderwijsbehoeften
• Wat heeft de leerling nodig om ….(doel)
• Is handelingsgericht i.p.v. het benoemen van bepaalde
persoonskenmerken / labelen / wat is er mis
• Anders kijken naar, meer vanuit het kind/jongere zelf
• Welk doel willen we bereiken en hoe (doelgericht en
planmatig)
• Vanuit observatie, analyses, goede beginsituatie
• Gericht op afstemming met de omgeving

Onderwijsbehoeften: voorbeeld uit de
praktijk
Jonas heeft bijkomend nood aan:
• een leerkracht die korte en eenduidige instructies geeft en voldoende
herhaalt
• ondersteuning bij het plannen
• spullen die op een vaste plaats liggen of staan, zodat hij weet waar hij ze
moet vinden
• een leerkracht die hem stimuleert en motiveert door snelle en veelvuldige
positieve feedback te geven en bij wie Jonas mag fouten maken. De
leerkracht schakelt Jonas in om medeleerlingen te helpen bij opdrachten die
hijzelf goed onder de knie heeft (vb. opdracht op laptop)

Casus J.
Dag X,
Alweer een zware dag achter de rug. In de klas speelt J. met zijn blokken of tekent op zijn
onderlegger. Terwijl volgt hij redelijk goed het klasgebeuren. Toen er tijdens het rekenwerk
moest geschreven worden in het rekenboek, dan deed hij niet mee. Bij de schrijfopdracht
schreef hij enkel op het grote blad en wilde niet meer meewerken op het werkblad. Hij luistert
wel mee naar het instructieverhaal van het nieuwe woord, maar werkt dan niet mee wanneer
daar een opdracht over moet gemaakt worden.
‘s Middags na de refter begon het hard te regenen, dus besloten we om in twee groepen onder
de verschillende afdaken te spelen en niet op het gras. J. rent dan weg en gaat wel op het
grasveld spelen. Hij loopt dan door naar de kleuterspeeltuin en weigert bij de groep te komen.
Als enkele kinderen hem wilden gaan halen, reageerde hij agressief. Uiteindelijk heeft juf Z. hem
van het speeltuig kunnen halen, maar J. speelt het dan klaar om toch weer te ontsnappen en
zijn zin te doen. Gevolg : een kletsnatte broek en kletsnatte kousen.
In het zwembad verliep alles in eerste instantie heel goed. Hij deed alles wat van hem gevraagd
werd en deed enthousiast mee. Na het zwemmen wordt er kort gedoucht en toen kostte het mij
moeite om hem mee te krijgen naar de kleedkamer. In de kleedkamer deed hij de hele tijd alsof
hij niet kon blijven staan. Ik heb hem uiteindelijk helemaal afgedroogd en aangekleed. Hij werkte
amper mee. Na het zwemmen keerden we met de bus terug naar school, hij stapte uit en
verdween alweer naar de kleuterspeeltuin. Daar is meester W. hem dan gaan halen.
Toen ik hem later in de klas vroeg of hij zijn werkblad van ‘s morgens wou afmaken, heeft hij dat
zonder tegensputteren gedaan.
Groetjes, juf Y

Casus J.
Men stelt vast
Oorzaken?
Onderwijsbehoefte?
Dit werkt

Casus L.

Casus L
Men stelt vast
Oorzaken?
Onderwijsbehoefte?
Dit werkt

Casus van de gebakken aardappelen
De leerlingen van het 2de jaar Voeding-Verzorging staan bij
de fornuizen in de didactische keuken. De leerkracht
huishoudkunde zegt aan Kobe: “Bereid de aardappelen”.
Kobe begint er aan. De leerkracht loopt rond. Ze komt bij
Kobe’s fornuis aan en kijkt in de kookpot. Ze kijkt verbijsterd
op en zegt: “Maar Kobe toch, je gaat er gebakken
aardappelen van maken. Je hebt het water vergeten”. Kobe
zegt: “ Ja maar mevrouw u hebt niet gezegd dat ik er water
moest bij doen”.

Casus van de gebakken aardappelen
Men stelt vast
Oorzaken?
Onderwijsbehoefte?
Dit werkt

Casus rondjes lopen

Het is pauze. De leerlingen van 2A verlaten het klaslokaal en gaan naar de
speelplaats. Een groep leerlingen begint te basketten. Enkele anderen staan
met elkaar een babbeltje te slaan. Koen komt op de speelplaats en wandelt
rondjes tot het belsignaal aangeeft dat het 10.15u. Is. Hij gaat naar de
verzamelplaats voor zijn klasgroep

Casus rondjes lopen
Men stelt vast
Oorzaken?
Onderwijsbehoefte?
Dit werkt

