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Dit boek is het verslag van een driejarig project dat van 2004 tot 2007 liep in de Euregio Benelux Middengebied
met een dubbele doelstelling. We laten de redacteurs zelf aan het woord:
Enerzijds was het er op gericht een vernieuwende set van drie zorgprogramma’s op te zetten en uit te voeren waarbij de redzaamheid van gehandicapte kinderen wordt geoptimaliseerd. Anderzijds wilde het nagaan hoe deze programma’s beleidsmatig in het inclusieve beleid van zorg en onderwijsvernieuwing
kunnen worden uitgezet. (blz. 15)
De uitwerking van dit project wordt uitgebreid beschreven in de inleiding. Het uitgangspunt is dat de taal,
communicatie en geletterdheid drie belangrijke sleutels zijn tot onze talige en sterk geletterde maatschappij. Door
deze drie toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en meervoudige beperking bevordert men de inclusie.
De redacteurs hebben de bijdragen van verschillende deskundigen verzameld en geordend volgens de verschillende deelprojecten:
• Deel 1:
• Deel 2:
• Deel 3:

Snoezelen en multisensorische ontwikkeling
KLINc: Kinderen Leren Initiatieven Nemen in communicatie
Handicap in kwadraat: persoonlijke assistentie en opvang van kinderen met een handicap
uit kwetsbare gezinnen

Aan de hand van concrete voorbeelden worden de drie deelprojecten uitgebreid toegelicht en besproken. Daarbij
richt men zich niet alleen op het kind of de jongere, maar ook op zijn sociale omgeving en de aanpassingen die
daarin nodig zijn.
Het deel over snoezelen bevat 5 hoofdstukken. Hierin worden niet alleen concrete voorbeelden beschreven van
vormen van snoezelen, maar staat men ook stil bij andere aspecten zoals de bouwtechnische aspecten die
multisensorische ruimten met zich mee brengen en de manier waarop snoezelen de levenskwaliteit kan beïnvloeden.
Het tweede deel over KLINc beschrijft in het eerste hoofdstuk de achtergrond en de werking van een KLINc-atelier
waar er ruimte wordt gemaakt voor enerzijds het beleven en anderzijds het verwerven van communicatie, taal en
beginnende geletterdheid. Het tweede hoofdstuk beschrijft hoe men in een dergelijke setting de beginsituatie van
de kinderen vaststelt en hoe men na verloop van tijd het effect van het atelier meet. Het derde hoofdstuk richt zich
specifiek op de beginnende geletterdheid van kinderen met een hersenverlamming. Het vierde hoofdstuk sluit daar
nauw op aan en gaat dieper in op het verwerven van de leesvoorwaarden en het leren lezen bij diezelfde kinderen.
Het derde deel staat uitgebreid stil bij de buitenschoolse kinderopvang van kinderen met een handicap uit kwetsbare gezinnen. Hoofdstukken 1 en 2 zijn hierbij gewijd aan de stimulering van de ontwikkeling. Het derde hoofdstuk
gaat dieper in op kansarmoede en de vormen van opvoedingsondersteuning die men concreet toepast. Het vierde
hoofdstuk beschrijft hoe men aan de hand van de ervaringsgerichte visie van het Vlaamse ExpertiseCentrum voor
Ervaringsgericht Onderwijs de kwaliteit van de buitenschoolse kinderopvang observeert en evalueert. Het vijfde
hoofdstuk van dit deel beschrijft hoe de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen met een handicap kan georganiseerd worden.
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Het boek sluit af met een aantal interviews dat van ouders en begeleiders die bij de deelprojecten betrokken waren
werd afgenomen.
Voor wie bezig is met inclusie in en buiten het onderwijs is dit boek verplichte literatuur. De kern van deze
inclusiebenadering ligt immers op het toegankelijk maken van taal en communicatie in zijn verschillende vormen,
iets wat essentieel is om zich in de hedendaagse maatschappij te handhaven. De inzichten en ervaringen van dit
project moeten dan ook ingang vinden bij alle betrokkenen.
[2008-11-16]
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