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Sleutelelement: een holistische kijk (welbevinden, verbondenheid en 

betrokkenheid gebaseerd op de Belgische (Vlaamse)  praktijk) 

Een van de zes sleutels van het model voor succesvolle inclusie van jonge kinderen is 'een 
holistische kijk'. Bij inclusief onderwijs bekijken we 'hoe we te weten kunnen komen welke 
kinderen een risico lopen in hun ontwikkeling'. Bij de traditionele manier van denken, ligt de 
focus vooral op wat de kinderen bereiken. Kinderen met een ontwikkelingsvertraging krijgen 
het label 'in gevaar' en er zullen bij hen extra interventies worden gedaan. Bij de traditionele 
manier van denken ligt de focus vooral op het product. 

Welbevinden, verbondenheid en betrokkenheid 

Bij inclusief onderwijs verschillen de sleutelvragen. We focussen niet op wat de kinderen wel 
of niet leerden. Hier focussen we op het proces binnenin het kind en op het niveau van het 
kind. Er wordt gefocust op hoe de kinderen zich in hun omgeving voelen. U probeert erachter 
te komen 'hoe de kinderen zich voelen'. Eigenlijk vragen we onszelf het volgende af: 

• hoe de kinderen zich voelen (welbevinden); 

• hoe sterk ze opgaan in hun activiteiten (betrokkenheid) en hoe hun relatie met anderen en 
de context is (verbondenheid) 

Wanneer aan deze voorwaarden voldaan wordt, weten we dat zowel de socio-emotionele als 
de cognitieve ontwikkeling van het kind gewaarborgd zijn. Naast deze ontwikkeling zien we 
ook dat andere ontwikkelingsniveaus voordeel halen uit welzijn en betrokkenheid. De 
ontwikkelingsniveaus zijn niet de eerste indicatoren die worden bekeken omdat 'een 
ontwikkelingsvertraging' of 'een uitstekende ontwikkeling' niet noodzakelijk wil zeggen dat een 
kind niet krijgt wat het nodig heeft om zich te ontwikkelen. 

In relatie met een holistische kijk op het kind 

Eerst bekijken we het welzijn, de betrokkenheid en de verbondenheid van het kind. Daarna 
focussen we op de vaardigheden van het kind. Wat met de ontwikkelingsniveaus? 'Een 
ontwikkelingsvertraging' wil niet noodzakelijk zeggen dat het kind niet krijgt wat het nodig heeft 
om zich te ontwikkelen, terwijl 'vooruitlopen op de ontwikkeling' ook niet per se wil zeggen dat 
de ontwikkeling van het kind niet in gevaar is. Het is heel belangrijk het kind in zijn geheel te 
zien vanuit een 'holistisch' perspectief. Bij 'ervaringsgericht leren' richten we ons op negen 
ontwikkelingsgebieden die door het 'procesgericht leren' als essentieel worden beschouwd wat 
de beoogde resultaten van het onderwijs betreft. Vaardigheden worden niet apart gezien als 
een set op zichzelf staande competenties. Ze vormen een complex geheel en daardoor bieden 
ze opvoeders, leerkrachten en ouders een kader om talenten bij kinderen te ontdekken en het 
leren op een dieper niveau te ondersteunen. 

De negen gebieden zijn emotionele gezondheid, ontwikkeling van de grove motoriek, 
ontwikkeling van de fijne motoriek, artistieke expressie, begrip van de fysieke wereld, begrip 
van de sociale wereld, logisch en mathematisch denken en zelforganisatie en 
ondernemingszin. Het is belangrijk dat de ontwikkeling in deze gebieden verschilt van kind tot 
kind. Het is belangrijk het niveau van het kind te bekijken en welzijn en betrokkenheid op hun 
ontwikkelingsniveau te bevorderen. We focusten ons op onderwerpen. Nu is het een dagelijkse 
uitdaging ons te focussen op het kind zoals het is, met zijn cultuur en achtergrond. Deze 
benadering ligt minder in lijn met het 'curriculumperspectief' en is meer 'holistisch' van nature. 
Het is goed basiscompetenties te onderscheiden bij de observatie van kinderen. Zo kan u 
talenten bij kinderen ontdekken. 


