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Goede praktijkvoorbeelden van inclusief onderwijs in Portugal  

Casestudy 1: Daniel, een driejarige jongen 

Daniel is een jongen van 3 jaar. Hij werd geboren met het Down Syndrome. Daniel heeft 

'complexe behoeften'. Hij heeft een ontwikkelingsvertraging op motorisch en cognitief vlak, 

spreekt en stapt nog niet. Hij heeft ook andere fysieke complicaties zoals visuele problemen 

en hartproblemen waar de ouders zich zorgen over maken. Daniel heeft verschillende 

therapieën en onderwijsondersteuning nodig. Daardoor werd het dagelijks leven van de ouders 

stressvol, door het omgaan met verschillende behandelaars die vaak tegenstrijdig advies 

gaven. De kleuterjuf was ook bezorgd en voelde zich hulpeloos, omdat Daniel minder en 

minder aansluiting bij de groep vond. Ze kon ook niet vlot samenwerken met zoveel 

verschillende behandelaars. Daniels ouders vroegen om ondersteuning van een ‘Early 

Intervention team’. De evaluatie en de interventie plannen was een taak voor alle teamleden. 

Het delen van informatie was cruciaal en het moest zo min mogelijk ingrijpend zijn. Daardoor 

gingen slechts twee behandelaars naar Daniels huis om zijn behoeften en die van zijn familie 

te evalueren. Dan werd één teamlid als case manager aangesteld en er werd eerstelijnszorg 

opgericht, waardoor de behandelaar en de ouders in stijgende nabijheidsniveaus konden 

samenwerken. Deze case werd ook verdergezet in de kleuterschool, co-teaching met de 

kleuterleerkracht en samen met haar het werk met Daniel in zijn groep en zijn dagelijkse 

routines integreren. Zelfbeschikking en engagement van ouders en andere betekenisvolle 

behandelaars was het hoofddoel van het ‘EI team’, door routines en gebeurtenissen in het 

dagelijks leven als leerkansen te exploreren. Het interventieplan dat door het team werd 

opgesteld , omvatte ook veel mogelijkheden om andere vaardigheden via een geïntegreerde, 

behoeftengestuurde, kind- en familiegerichte aanpak te promoten. Deze aanpak laat een 

nauwere samenwerking tussen de familie en de leerkracht voor buitengewoon onderwijs toe. 

Maar ook tussen de andere teamleden, die hielpen door informatie, kennis en vaardigheden 

te verzamelen en uit te wisselen, en door coöperatief samen te werken. Dit leverde duidelijk 

rust op voor de familie en voordelen voor Daniel. 

Casestudy 2: Samuel, een zevenjarige jongen 

Samuel, 7 jaar oud, heeft een autismespectrumstoornis die zijn sociale interactie, 

communicatie, interesses en gedrag beïnvloedt. Toen Samuel naar een lagere school voor 

gewoon onderwijs ging, werd er verschillende ondersteuning voorzien om een succesvolle 

omgeving en goede ervaringen voor alle betrokkenen te creëren. Een aanpak die ze gekozen 

hadden, was de samenwerkingsaanpak door met een team van onderwijzers uit gewoon en 

buitengewoon onderwijs in een inclusieve klaslokaalomgeving te werken. Dit co-teaching 

model vereiste gezamenlijke academische interventie door twee professionals in het klaslokaal 

bij alle studenten (zowel studenten zonder beperking als studenten met speciale behoeften 

zoals Samuel). De twee leerkrachten werkten met elkaar samen om vertrouwd te geraken met 

de professionele vaardigheden van de andere, zoals sterktes qua instructie, zwaktes, 

interesses, attitudes. Om een effectief team te vormen, werkten ze samen als gelijke partners 

in interactieve relaties, waarbij beiden bij alle aspecten van planning, lesgeven en evaluatie 

betrokken waren. Ze identificeerden ook de sterke kanten en interesses van Samuel om die in 

zijn curriculum op te nemen. 

 


