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CVO inclusief
• CVO HIK - Geel
• CVO Kisp - Gent
• Begeleid Werken Zuiderkempen - Oosterlo
• Dienstverleningscentrum De Triangel - Lievegem
• Konekt - Gent
• Pasform - Mechelen 
• BuSO Oosterlo - Oosterlo
• Thomas More, Mobilab & Care-Inclusie - Geel



Programma
9u00 Inloop met koffie
9u30 Verwelkoming
9u35 CVO inclusief, het project

10u05 Getuigenissen van docenten en inclusieve cursisten
10u35 “De plicht tot inclusie” door Beno Schraepen
11u05 Intermezzo  "(on)gewoon mezelf"
11u10 Panelgesprek ‘Inclusief volwassenonderwijs’, moderator Guy Tegenbos
11u45 Draaiboek: 15 stappen naar Inclusief Volwassenenonderwijs
12u15 Afronding gevolgd door broodjeslunch



CVO Inclusief – het project
Jo Daems – Thomas More, Mobilab & Care - Inclusie



CVO inclusief – het project
Inleiding – van vorming voor volwassenen naar volwassenenonderwijs
Visie – over mensenrechten en het recht op een leven lang leren
Proces – naar een draaiboek voor inclusief volwassenonderwijs
Resultaat – het verhaal van Anneleen, Ria, Frans …
Conclusies – een draaiboek, en nu?
Vragen en bemerkingen – ….. 



Interne/externe vorming, geïntegreerd/inclusief onderwijs 

INLEIDING

“Ik volg les in Thomas More, net als mijn broer!”



CVO INCLUSIEF
Visie
− “personen met een handicap moeten eveneens zonder discriminatie en op voet van 

gelijkheid met anderen, toegang verkrijgen tot het tertiair onderwijs, 
beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs en een leven lang leren”

− “… moeten, binnen het algemene onderwijssysteem, de ondersteuning ontvangen die zij 
nodig hebben om effectieve deelname aan het onderwijs te vergemakkelijken".

− "redelijke aanpassingen naar gelang de behoefte van de persoon in kwestie“

Projectdoel: 
mensen met een verstandelijke beperking versterken zodat zij meer kansen krijgen voor 
toegang tot (Begeleid) Werken

Werkwijze
ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening: volwassenenonderwijs toegankelijk maken 
voor personen met een verstandelijke beperking

(Unitied Nations, 2006; artikel 24)



in meerdere stappen
PROCES

– Experiencemap en personas
– Focusgesprekken
– Leren van goede praktijken
– Opleiding van docenten
– Proeftraject CVO HIK en CVO KISP
– Draaiboek voor een inclusief CVO



Experiencemap en personas: “Emilie”



Focusgesprekken en semigestructureerde interviews
Potentiële cursisten personen met een verstandelijke beperking
− 3 personen (21 – 23 jaar) die inclusief secundair onderwijs volgen/volgden
− 10 leerlingen BuSO Oosterlo
− 4 volwassenen MPI Oosterlo (begeleid werkers, atelierwerkers)
− 4 cursisten CVO Heverlee, opleiding ervaringsdeskundige 

Ervaringsdeskundigen leerkrachten, zorgcoördinatoren, ondersteuners inclusief secundair onderwijs
− 2 leerkrachten inclusief onderwijs
− 1 directeur inclusief onderwijs
− 3 ouders van leerlingen inclusief secundair onderwijs
− 2 ondersteuners/persoonlijk assistent inclusief onderwijs

CVO-docenten
− 1  docent en 1 zorgcoördinator, ervaring exclusieve opleiding (PIVA Antwerpen)
− 6 docenten en zorgcoördinatoren CVO Kisp
− 6 docenten en zorgcoördinatoren CVO HIK 



Focusgesprekken en interviews PVB
“Een goede leerkracht”
• kent haar vak, kan goed les geven aan 

iedereen, is streng maar rechtvaardig
• kan luisteren, laat leerlingen uitspreken, geeft 

kansen om vragen te stellen
• kan duidelijke opdrachten geven, in stapjes, 

ondersteunt deze met afbeeldingen, legt 
moeilijke woorden uit 

• voordoen, samen doen, herhalen, feedback
• heeft kennis over omgaan met beperkingen, 

ziet de mogelijkheden van leerlingen
• accepteert dat iemand een handicap heeft
• behandelt leerlingen met een handicap net als 

andere leerlingen



Focusgesprekken en interviews - docenten
• Staan open voor inclusief onderwijs
• Bezorgd over 

− Onbekendheid doelgroep
− Niet opgeleid in onderwijs aan doelgroep
− Tijdsinvestering aanpassen lesmateriaal

• Ervaring met diversiteit, coöperatieve werkvormen
• Zien, mits omkadering, mogelijkheden voor inclusie

− Aanschouwelijk lesgeven, peer-tutoring
− IAC, Competentiegerichte getuigschriften
− Opdrachten op maat

• Fysieke aanwezigheid ondersteuner
− Nodig bij de opstart, gaat geleidelijk over in natuurlijke 

ondersteuning door medecursisten



Goede praktijken en literatuur
Inclusief volwassenenonderwijs (Ierland, Canada, USA)
– Successen, al dan niet met IAC
– ‘belonging’, student tussen andere studenten, zo nauw mogelijk aansluiten bij reguliere context.
– Inclusieve student -> regie over eigen programma
– Facilitator(en): ondersteuning coördineren, docenten ondersteunen bij individuele aanpassingen, 

peer support stimuleren, vrijwilligers rekruteren, transitie naar werk bewaken
– Training van docenten en ondersteuners (UDL)
– Barrière voor docenten: onbekendheid met de doelgroep, bezorgdheid over de eigen expertise en 

over de tijdsinvestering voor het maken van aanpassingen.

Opleiden van docenten
– Ervaring opdoen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
– In een ondersteunende context
– Hier met collega’s en/of experten over reflecteren
– Inzetten effectieve onderwijsstrategieën die zowel voor leerlingen met als zonder beperking 

toepasselijk zijn.



Opleiding docenten – panel ervaringsdeskundigen

4 sessies met ‘huiswerk’

1. Inclusief bekwaam competentieprofiel

2. Presentatie opleiding – feedback panel
Informatie uitwisselen

3. Universal Design for Learning

4. Proefles – feedback panel

Evaluatie: competentieprofiel, vragenlijst



Proeftraject CVO HIK – CVO Kisp
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Proeftraject CVO HIK en CVO Kisp 

Anneleen Frans Ria



Ondersteuning in het proeftraject

Lesondersteuning (Pasform, Konekt)
• Life prototyping: continu, voorbereiding examens
• Pilootproject: afbouwende ondersteuning

- vraaggestuurde ondersteuning (zowel voor cursist als voor docent)
- intensiteit afhankelijk van opleiding, cursist, traject (bv. permanente beoordeling, 

examens, lesmateriaal …)
- natuurlijke ondersteuning medecursisten, docent

Ondersteuning stage (DVC De Triangel, Begeleid Werken Zuiderkempen)
• Passende stageplaats (cursist, competenties)
• Afstemmen competenties (docent, cursiste, stagementor)
• Opstarten traject (taakanalyse, hulpmiddelen, communicatie)



Detail ondersteuning
indicatie extra uren voor een module van 30 uur (10 x 3uur)
Kennismakingsgesprek 0.75 ZC
Ondersteuningsplan opstellen (raadplegen D, C en JC contacteren) 1, 0,75 ZC, D
Verdiepend gesprek, voorstel ondersteuningsplan en zorgovereenkomst. 1 ZC, C, D, (JC)
Zorgovereenkomst finaliseren 0.5 ZC
Ondersteunen bij de eerste lessen (8) C
Aanpassen van lesmaterialen door D 5-7 D
Gesprekje na de les 1 D
Aanpassen van lesmaterialen door de C (3-…) C
Ondersteunen tussen de lessen door (3) C, D
Ondersteunen tussen de lessen door ( helft opleiding) 1.5 C, D
Voorbereiden op examens 2 C
Aftoetsen verwachtingen stage 0.5 C, JC
Zoeken van een stageplaats 1 JC
Aanwezigheid op eerste stagedag, 3 JC
Opvolging van de stage 0.5 JC
Evalueren van de stage 1 JC
Evalueren van het traject 1 ZC, C, D, (JC)
ZC=zorgcooödinator, D=docent, C=coach, JC=Jobcoach

Zorgcoördinator 4 uur 
Coach 20 uur
Jobcoach 8 uur
Docent 12 uur
(zonder uren opleiding) 



Medecursisten: vragenlijst na module
Ingevuld door 14 medecursisten van X positief

/ja
geen

mening
negatief
/neen

Hoe heb je de aanwezigheid van X ervaren? 13 1

‘Ja’: in de praktijkoefeningen hebben we samen gezocht naar hoe het voor haar best lukte
Vind je dat X een meerwaarde was in de opleiding? 12 2

‘Ja’: ze stelde soms vragen waar iedereen wat aan had/ ze leerde ons hulpmiddelen kennen die we nog niet gezien hadden
Heb je het gevoel dat X deel uitmaakt van de groep? 11 1 2

‘Ja’: mag nog meer van zich laten horen
Heb je het gevoel dat de lessen anders gegeven werden? 1 13

‘Ja’: beetje trager
Zou je X in de toekomst verder willen ondersteunen? 13 1

Indien ja, welke ondersteuning?
- Samenwerken in een groepje 8

- Betrekken bij algemene opdrachten 9

- Praatje maken 10

- Recepten eenvoudig uitschrijven 6

- Studeermap mee in orde houden 6

- Samen studeren 6



Evaluatie en kritische punten

• Overwegend positief verhaal, cfr tevredenheid betrokkenen
• Onzekerheid over het al dan niet doorgaan van opleidingen (min aantal)
• Anticiperen op onvoorziene omstandigheden (docentenwissel, afwezigheid)
• Campuslocatie, beperkte verplaatsingsmogelijkheden cursist
• Stage is niet voorzien in de meeste opleidingen, extra ondersteuning
• Faciliterende rol door projectpartners: zorgcoördinatie en ondersteuning
• Belang van gedragenheid door management, visievorming, enthousiasme 

docenten
• Communicatie en afstemming met alle betrokkenen



RESULTAAT
Cursist 1 Cursist 2 Cursist 3 Cursist 4 Cursist 5 Cursist 6

Begin-
situatie

BW*
administratie

Leerling BuSO BW*
onderhoud
(o.a. fietsen 
poetsen)

Zoekt extra 
dagbesteding

BW*
grootkeuken

Afgestudeerd
BuSO
Zoekt extra
dagbesteding

Motivatie Interesse ‘ koken 
als hobby’.

Wil graag een 
‘stiel’ leren.

Wil zich verder 
bekwamen als 
fietshersteller.

Werkte ooit in 
horeca. Interesse 
in koken.

Wil verder 
ontwikkelen.
Interesse in 
zorgsector.

Wil bijleren.
Helpt graag in de 
keuken.

Opleiding Koken Sanitair Fietshersteller Koken Zorgkundige Koken

Modules 2 afgerond 1 afgerond 1 afgerond
Nieuwe gestart

1 afgerond
Nieuwe gestart

1 afgerond
Nieuwe gestart

1 afgerond

Huidige 
situatie

BW* administratie
BW*
in Brasserie 
(stageplaats)

Leerling BuSO
Interesse 
loodgieter

BW*onderhoud
fietsen herstellen
Na winter BW* 
fietsenmaker
Volgt opleiding

Dagbesteding
Volgt opleiding

BW* grootkeuken
BW* WZC
(stageplaats)
Volgt opleiding

Dagbesteding
BW* Broodjeszaak
(stageplaats)

Vorm Omscholing Bijscholing Bijscholing Bijscholing Omscholing Oriëntatie
*BW=Begeleid Werker



RESULTAAT

Een inclusief CVO realiseren
• Draaiboek in 15 stappen
• Dienstverlening – 4 thema’s

Middelen?
CVO’s die kiezen voor inclusie kunnen in een eerste fase de “eigen middelen” zo 
efficiënt mogelijk inzetten
• bv. uitbreiden van de taak van een zorgcoördinator die een plan maakt voor 

het ondersteunen van alle cursisten met specifieke onderwijsbehoeften 

Extra middelen?



Een inclusief CVO realiseren
CONCLUSIE

Extra middelen zijn nodig voor:
• Het opleiden van docenten in Universal Design for Learning en inclusieve 

werkvormen; onderwijs aan personen met een (verstandelijke) beperking.
• Het opmaken van een ondersteuningsplan en de opvolging ervan.
• Het aanpassen van materialen (tijdsinvestering, hulpmiddelen).
• Het coachen van docenten, opvolging en eventueel intervisie.
• Het coachen van de inclusieve cursist.
• Het opzetten van een stagetraject.



Getuigenissen van docenten en cursisten
Anneleen Beels – cursist Zorgkundige CVO Kisp
Griet Deslee – docent Zorgkunde CVO Kisp
Vero Dauwe – docent Koken CVO Kisp
Frans Lachi – cursist Fietshersteller CVO HIK
Ria Vanderborght – cursist Hulpkok CVO HIK

In gesprek met 
Miriam Hemelsoet – ondersteuner Konekt

Karien Van Neyghem – ondersteuner Pasform
Raf Hensbergen – jobcoach DBW Oosterlo

Hilde Adams – jobcoach DVC De Triangel



VRAGEN EN BEDENKINGEN



De plicht tot inclusie
Keynote door de heer Beno Schraepen

lector orthopedagogie - AP Hogeschool
onderzoeker ISOS en Studiecentrum voor inclusie



Intermezzo ‘(on)gewoon mezelf’
Video-clip theater Pasform



Panelgesprek Inclusief Volwassenenonderwijs
Panelleden
Mevr. Evy Beniest, vertegenwoordiger GO!
Mevr. Hilde Vanacker: coördinator diversiteit, campusdirecteur CVO Kisp Geraardsbergen
De heer Lieven Boeve, directeur generaal Katholiek Onderwijs
De heer Raf Hensbergen, coördinator en jobcoach Begeleid Werken Zuiderkempen

Moderator
de heer Guy Tegenbos

Columnist De Standaard



VRAGEN EN BEDENKINGEN



Draaiboek: 15 stappen naar inclusief onderwijs
Jo Daems – Thomas More, Mobilab & Care - Inclusie



Een inclusief CVO
Een CVO toegankelijk maken voor personen met een

verstandelijke beperking



5 delen – 15 stappen



Inhoud
VERI-matrix

Uit het proeftraject en het pilootproject
• Voorbeelden en getuigenissen
• Checklists en tools

Anonimisering
In de voorbeelden en getuigenissen worden alternatieve namen gebruikt voor cursisten en docenten. Voor 
niet-geanonimiseerde getuigenissen werd toestemming verleend.

Verantwoordelijk Wie voert de taak uit?
Wie zal werken aan de opdracht?

Eindverantwoordelijk Wie wordt aangesproken als het fout loopt?
Wie heeft beslissingsrecht?

Raadplegen Kan iemand meer vertellen over de taak?
Zijn betrokkenen geïdentificeerd?

Informeren Wie z’n werk is afhankelijk van de taak?
Wie moet op de hoogte gehouden worden van de vooruitgang van de 
taak?



Deel 1

1. Draagvlak creëren
2. Huidige – gewenste situatie 

in kaart brengen
3. Gemeenschappelijke visie 

op inclusie
4. Plan voor inclusie
5. Inclusief aanbod bekend 

maken



Tools

Inclusief bekwaam competentieprofiel Checklist: huidige situatie in kaart brengen



Tools

Business
Model
Canvas



Deel 2

6. Inschrijven en aanmelden
7. Ondersteuning organiseren



Tools
Meldingsformulier = regulier formulier voor het melden van functiebeperking
• Wat is jouw functiebeperking?
• Wat zou er moeilijk kunnen lopen tijdens je studies? Denk hierbij aan lessen, examens, studeren of stage.
• Zijn er bij vorige opleidingen (secundair onderwijs of hoger onderwijs) al maatregelen genomen of 

hulpmiddelen gebruikt om je studies vlotter te laten verlopen?
• Zo ja, welke maatregelen of hulpmiddelen waren dat?
• Hoe hebben deze maatregelen of hulpmiddelen je geholpen?
• Heb je een concrete vraag naar ondersteuning voor de opleiding die je nu wil volgen?
• Heb je verder nog vragen? 
• Wil je nog iets toevoegen aan je meldingsformulier?

Zorgovereenkomst = regulier formulier voor alle cursisten met een ondersteuningsbehoefte
• Maatregelen door de lesgever genomen
• Acties die de cursist onderneemt
• Acties die de coach onderneemt
• Acties die de jobcoach onderneemt



Deel 3

8. De eerste opleidingsdag
9. De opleiding volgen



Voorbeelden uit het proeftraject

Eerste opleidingsdag
• Voorstellen
• Informeren
• Planning doornemen
• Praktische afspraken

De opleiding volgen, voorbeelden en getuigenissen



Deel 4

10. Stage voorbereiden
11. Stage lopen



Werkwijze voor de stage
• Stage overwegen
• Voorbereiden van de stage (assessment, jobfinding, matching)
• Competenties toetsen op stage - stageovereenkomst
• Opvolgen van de stage
• Competentiegericht beoordelen van de stage



Deel 5

12. Examen
13. Attest
14. Uitreiking attesten
15. Opstap naar werk



Tool

Voorbeeld 
diplomasupplement
van een inclusieve cursist



Dienstverleningsaanbod

1. Coaching bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid met de focus 
op een zorgbeleid

2. Inclusief lesgeven: training voor docenten
3. Ondersteunen van het leertraject van de inclusieve cursist
4. Toeleiden naar stage.

Aanmeldingsformulier voor een dienstverlening op maat van het CVO:
https://www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/mobilab-care/cvo-inclusief

Vragen over het draaiboek of over de dienstverlening? cvoinclusief@thomasmore.be

https://www.thomasmore.be/praktijkgericht-onderzoek/mobilab-care/cvo-inclusief
mailto:cvo.inclusief@thomasmore.be


VRAGEN EN BEDENKINGEN



CVO inclusief
van draaiboek naar inclusief volwassenenonderwijs
d

Dank u wel voor uw aanwezigheid
wij zien u graag terug bij de broodjeslunch,

Jan, Jo, Hilde, Karien, Miriam, Raf


	CVO inclusief: van project tot draaiboek
	CVO inclusief
	Programma
	CVO Inclusief – het project
	CVO inclusief – het project
	Interne/externe vorming, geïntegreerd/inclusief onderwijs 
	Dianummer 7
	in meerdere stappen
	Experiencemap en personas: “Emilie”
	Focusgesprekken en semigestructureerde interviews
	Focusgesprekken en interviews PVB
	Focusgesprekken en interviews - docenten
	Goede praktijken en literatuur
	Opleiding docenten – panel ervaringsdeskundigen
	Proeftraject CVO HIK – CVO Kisp
	Dianummer 16
	Ondersteuning in het proeftraject
	Detail ondersteuning
	Medecursisten: vragenlijst na module
	Evaluatie en kritische punten
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Een inclusief CVO realiseren
	Getuigenissen van docenten en cursisten
	Dianummer 25
	De plicht tot inclusie
	Intermezzo ‘(on)gewoon mezelf’
	Panelgesprek Inclusief Volwassenenonderwijs
	Dianummer 29
	Draaiboek: 15 stappen naar inclusief onderwijs
	Dianummer 31
	5 delen – 15 stappen
	Inhoud
	Deel 1
	Tools
	Tools
	Deel 2
	Tools
	Deel 3
	Voorbeelden uit het proeftraject
	Deel 4
	Werkwijze voor de stage
	Deel 5
	Tool
	Dienstverleningsaanbod
	Dianummer 46
	CVO inclusief�van draaiboek naar inclusief volwassenenonderwijs�d

