
 
 

 

 

 

 

 

 

Projectoproep Onwijs Onderwijs,  

voluit voor de talenten van alle kinderen. 

 

 

 

Onderwijsproject dat in lagere scholen  

inclusie van kinderen met een beperking  

en kwalitatief onderwijs verzoent. 

 

Initiatiefnemers:  

Docenten voor inclusie, Konekt en Hart voor Handicap 

 

Indienen: tot 15 november 2022 

 

Meer info in 30 minuten?   

Webinar Onwijs Onderwijs 

donderdag 20 oktober om 16 uur 

klik hier om in te schrijven 

https://formstack.io/55C68
https://formstack.io/55C68


 
 

Waarover gaat het? 

 

Wie kan indienen? 

Elke lagere school van het Nederlandstalig onderwijs. 

 

Waar? 

Het Vlaamse gewest en Brussel 

 

Projectdoelstellingen? 

In Vlaanderen gaan kinderen met een zorgnood naar het Buitengewoon 

Onderwijs.  Bijna 6% van alle leerlingen volgt er les en de vraag stijgt eerder 

dan ze daalt. 

Het uitgangspunt is dat aangepast onderwijs beter is voor de kinderen met 

een beperking en dat het niveau in het regulier onderwijs hierdoor verzekerd 

blijft. 

Vele scholen/schoolteams zijn het hier samen met de initiatiefnemers niet mee 

eens.  Onderzoek toont aan dat onderwijs waar elk kind welkom is perfect kan 

gecombineerd worden met hoogstaand kwalitatief onderwijs. Waar elk kind 

zijn talenten maximaal kan ontwikkelen en leert met kennis en een diverse mix 

van klasgenootjes om te gaan. Vaardigheden die elk kind nu en later nodig 

heeft om in de samenleving een rol van betekenis te spelen. 

We willen dit in 5 scholen proefondervindelijk aantonen en zo 

• Deze scholen/schoolteams een duw in de rug geven. 

• Flagship Schools creëren die op een onderscheidende manier 

kwalitatief onderwijs realiseren voor elk kind, ook voor kinderen met 

een beperking. 

• Aantonen dat inclusief onderwijs goed kan werken en een meerwaarde 

kan zijn, ook bij beleid 

• Een community vormen van onderwijs-enthousiastelingen die mee 

zoeken naar betere, inclusieve onderwijsmodellen. 

 

Wat vragen en bieden wij? 

Vragen: een onwrikbaar engagement van de school dat ook kinderen met een 

beperking welkom zijn. 

Bieden: volledige ondersteuning en coaching van gehele school en 

stakeholders in het proces en pedagogische vormgeving. 

 

  



 
 

Duurtijd? 

Het project loopt over een periode van 4 jaar met mogelijke verlenging van 2 

jaar. 

 

Criteria? 

• Een sterk basis engagement: ook kinderen met een beperking zijn 

welkom. 

• Een gemotiveerd team dat niet bang is van een uitdaging en een vleugje 

risico op de weg naar anders en beter 

• Bereidheid om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van kwalitatief 

onderwijs. 

 

Budget? 

Wij bieden ondersteuning en expertise in natura en maken zo de transitie 

duurzaam mogelijk. 

 

Meer info? 

Download de Powerpoint presentatie op 

www.degenereuzen.be/projecten/onwijs-onderwijs 

 

Hoe indienen? 

• Interesse?  Contacteer luc.perdieus@hartvoorhandicap.be voor een verkennend 

telefonisch gesprek over het project. 

• Schrijf voor 15 nov. 2022 een brief met de motivatie waarom de school wil 

deelnemen en beantwoordt aan de vooropgestelde criteria. 

• 15 november tot 1 december: gesprek met de scholen die het best aan de 

selectiecriteria beantwoorden 

• 1 december: selectie van de deelnemende scholen. 

 

Contact 

 

Luc Perdieus 

Luc.perdieus@hartvoorhandicap.be 

0032 475 78 98 56 

www.degenereuzen.be/projecten/onwijs-onderwijs 
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