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De socio-ecologische benadering sluit aan bij de 
sociale visie op handicap en gaat uit van het idee 
dat individuen en hun omgeving niet onafhankelijk 
van elkaar bestaan. Om dit visualiseren gebruikt 

de American Association on Intellectual and Deve-
lopmental Disabilities (AAIDD) volgend model van 
het menselijk functioneren:

In dit model van het menselijk functioneren wordt 
een (verstandelijke) beperking benaderd als een 
samenspel van intellectuele vaardigheden, adap-
tief gedrag, gezondheid, participatie en context 
met ondersteuning die hierop wordt afgestemd.

Het model maakt zo een paradigmaverschuiving 
mogelijk: (verstandelijke) beperking wordt niet 
meer gezien als een gebrek dat bij het individu 
zelf ligt, maar men gaat kijken naar de afstemming 
tussen de sterktes van individuen en de context 
waarbinnen ze spelen, leren, werken en leven. 
Daarbij wordt ondersteuning een factor die crea-
tief kan ingezet worden, niet alleen om de sterktes 
van individuen aan te scherpen maar ook om hun 
omgeving zo aan te passen dat ze succesvol kun-
nen participeren.

Voorbeeld

Jelena volgt een opleiding tot keukenhulp. 
Samen met de ondersteuner stelde de leer-
kracht stappenplannen op. Ook het gebruik 
van de machines in de keuken werd nauw-
gezet uitgelegd. Zo kan Jelena alle benodigd-
heden verzamelen en de keuken netjes ach-
terlaten. Waar de andere leerlingen een heel 
menu moeten koken, kan Jelena één gerecht 
kiezen. Voor ze aan de slag gaat, kan ze een 
video bekijken over hoe het gerecht gemaakt 
wordt. Zo wordt het voor haar aanschouwe-
lijk. Een klasgenoot noteert voor haar alle 
stappen in eenvoudige taal en dan gaan ze 
samen aan de slag.

1. Intellectuele vaardigheden

2. Adaptief gedrag

3. Gezondheid

4. Participatie

5. Contect
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KRACHTIGE LEEROMGEVING

Elke school stimuleert vanuit een visie op zorg de 
ontwikkeling van alle leerlingen (brede basiszorg). 
Ze tracht problemen te voorkomen door een 
krachtige leeromgeving te bieden, de leerlingen 
systematisch op te volgen, risicofactoren te ver-
minderen en beschermende factoren te verster-
ken. In de fase van verhoogde zorg voorziet de 
school voor bepaalde leerlingen extra zorg onder 
de vorm van passende remediërende, differenti-
erende, compenserende of dispenserende maat-
regelen.

Door deze maatregelen te integreren binnen flexi-
bele manieren van lesgeven en leren, kom je tot 
optimale leerkansen voor alle leerlingen. Verschil-
lende modellen kunnen hierbij gebruikt worden: 
Universal design for Learning (UDL), Binnenklas-
differentiatiemodel (BKD), High Impact Learning 
that Lasts (HILL), …

Traditioneel vertrekt een leraar in de klas steeds 
van het curriculum. Pas wanneer een leerling 
geen leerwinst boekt, worden er aanpassingen 
gedaan. UDL vertrekt vanuit de diversiteit van de 
leerlingen. De leerkracht denkt eerst aan de on-
derwijsnoden van de alle leerlingen en gaat ver-
volgens naar het curriculum. UDL springt flexibel 
om met doelstellingen, methoden, materialen en 
evaluatievormen, maar blijft de lat hoog leggen 
voor iedereen. 

	■ Meer informatie over UDL kan je terugvinden 
in de leidraad Universeel ontwerp in de klas en 
op school. Een op-stap naar redelijke aanpas-
singen.

In de fase van uitbreiding van zorg kunnen scho-
len na het doorlopen van een proces van hande-
lingsgerichte diagnostiek rekenen op bijkomende 
inzet van middelen, hulp of expertise om het on-
derwijs- en opvoedingsaanbod af te stemmen op 
de zorgvraag van de leerling.

 
EVIDENCE-BASED PRAKTIJKEN

In zijn boek Wat écht werkt bespreekt David Mit-
chell 27 strategieën die leerkrachten en school-
teams kunnen gebruiken. De strategieën faci-
literen kwalitatief hoogstaand leren en sociale 
ontwikkeling voor alle leerlingen en worden geïl-
lustreerd aan de hand van recente onderzoeks-
gegevens. Thema’s die aan bod komen: ouderbe-
trokkenheid en steun aan de ouders, formatieve 
toetsing en feedback, ondersteunende technolo-
gie, inrichting van het klaslokaal, veilig klassenkli-
maat en schoolbrede strategieën.

Uit onderzoek blijkt dat inclusief onderwijs sociale 
interacties en vriendschappen tussen leerlingen 
met en zonder handicap faciliteert, dat het bij-
draagt tot een betere sociale en cognitieve ont-
wikkeling van alle leerlingen en dat het de kansen 
verhoogt op inschrijving in het hoger onderwijs.

Hiertoe is bijscholing en ondersteuning nodig van 
leerkrachten. Opleidingen die rekening houden 
met de bezorgdheden van leerkrachten en met 
hun onderwijscontext blijken het meest efficiënt.

In het algemeen staan leerlingen open voor 
vriendschappen met medeleerlingen met speci-
fieke onderwijsbehoeften. Gemengde klassen met 
een minderheid van leerlingen met specifieke on-
derwijsbehoeften bevorderen positieve relaties.

https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/1.universeel_ontwerp_in_de_klas_en_op_school._op-stap_naar_redelijke_aanpassingen.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/1.universeel_ontwerp_in_de_klas_en_op_school._op-stap_naar_redelijke_aanpassingen.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/sites/default/files/1.universeel_ontwerp_in_de_klas_en_op_school._op-stap_naar_redelijke_aanpassingen.pdf
https://www.uitgeverijpica.nl/titels/onderwijs/professionalisering/wat-echt-werkt-pica

