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Uitgeverij Pica brengt dit boekje op het juiste moment op de markt. Inclusief onderwijs is in Nederland en 
Vlaanderen sterk aan de orde. Dit heeft als te maken met de hervormingen die zich aandienen in het buitengewoon 
onderwijs (Vlaanderen) en het Speciaal Basisonderwijs (Nederland). De kernboodschap van dit boekje is dat 
kinderen die anders zijn beter zullen gedijen in de klas als de andere kinderen weten en begrijpen wat er met hen 
aan de hand is.  
 
De kinderen denken aan de hand van dit boekje eerst na over het thema anders zijn. Daarbij staan ze stil bij 
zichzelf: ze moeten nadenken over hoe zij anders zijn en hoe zij willen dat ze behandeld worden. In het volgende 
deel staan ze stil bij de soorten handicaps. Duidelijke, concrete uitleg helpt hen om handicaps als 
hersenverlamming, astma, blindheid, doofheid, autisme, syndroom van Down, ADHD en leermoeilijkheden te be-
grijpen. Eens zo ver worden ze in het derde deel geholpen te begrijpen wat kinderen met deze handicaps anders 
maakt. Aan de hand van concrete tips, voorbeelden en vragen worden ze geholpen om zich er in in te leven. Het 
concept zich inleven is immers de ruggengraat van dit boekje: wie in de schoenen van een ander gaat staan, 
begrijpt beter wat er aan de hand is met die ander. Met dit begrip kan er dan iets gedaan worden. De mogelijke 
hulp staat dan telkens aangegeven in het rubriekje Hoe kun je helpen? In het laatste deeltje staat er een voorbeeld 
uitgeschreven om in een groepsactiviteit te werken rond anders zijn. 
 
Bij dit boekje horen een aantal uitgewerkte lessen die je gratis van het Internet kunt plukken op 
http://www.uitgeverijpica.nl/anders. Een echte aanrader voor iedereen die in de klas, maar ook daarbuiten rond het 
thema anders zijn wil werken 
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