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Introductie 
Het Project "SUSKIDS Enabling professionals and families to transfer SUstainable knowledge and 

SKills to Down Syndrome individuals" komt voort uit het idee om het onderwijs en de training van 

mensen met het downsyndroom op het gebied van duurzaamheid te verbinden. Het project richt 

zich op sociale inclusie en open onderwijs, evenals op innovatieve praktijken in het digitale tijdperk. 

 

Het project wordt geleid door de Building Engineering Research Group (GIIE) van de Universiteit 

van Burgos en is medegefinancierd door het ERASMUS+ Strategic Partnerships KA201 programma 

van de Europese Unie, met een totaal budget van €395.830  en een looptijd van 36 maanden. Aan 

het project wordt meegewerkt door het Trinity College Dublin (Ierland), de National Council for 

Curriculum and Assessment (Ierland), Hogeschool UC Leuven-Limburg (België), de Spaanse 

bedrijven Bjäland Technologies, S.L. en Senior Europa S.L., en de Down Syndrome Association van 

Burgos (Spanje). 

 

Het hoofddoel van het project is de overdracht van kennis en vaardigheden op het gebied van 

milieu, duurzaamheid en recycling in de bouwsector aan mensen met het downsyndroom, om hun 

persoonlijke en sociale ontwikkeling te bevorderen door middel van respect voor het milieu en 

tevens het curriculum en de vaardigheden van deze mensen te verbeteren, zodat zij in de toekomst 

gemakkelijker op de arbeidsmarkt kunnen worden geïntegreerd en aldus in de maatschappij 

kunnen worden opgenomen met hun volledige burgerrechten. Daartoe zal gebruik worden 

gemaakt van een digitale leeromgeving, aangepast aan de kenmerken van de leerlingen van de 

doelgroep, met als doel hen een opleiding te geven in specifieke vakken en tegelijkertijd in het 

gebruik van ICT als een bron van kennis en persoonlijke verrijking. 

 

We hebben de volgende specifieke doelstellingen tot stand gebracht: 

Het bevorderen van de duurzaamheids- en zelfzorgvaardigheden van personen met het 

syndroom van Down; 

- Het verbeteren van de vaardigheden van leerkrachten en begeleiders, door hen te 

voorzien van instrumenten en middelen op het gebied van recycling en constructie; 

- Het verbeteren van digitale inclusie en onderwijsvaardigheden met betrekking tot 

milieuduurzaamheid; 

- Meer haalbare en gemakkelijker te implementeren methodologieën ontwikkelen voor 

mensen met het downsyndroom, met betrekking tot gepersonaliseerd leren, 

onderzoekend leren, leren op basis van games en projectmatig leren; 

- Het promoten van deze benaderingen bij beleidsmakers, met als doel meer mensen met 

een handicap bij de samenleving te betrekken. 

 

Het doel is dat het SUSKIDS project mensen met downsyndroom in de schoolleeftijd tussen 12-21 

jaar zal bereiken en dat het Virtueel Leerplatform (VLE) dat specifiek gebruikt werd bij de 

ontwikkeling van dit project in de toekomst overdraagbaar zal zijn naar studenten in de ‘Aandacht 

voor Diversiteit’-groep. Bovendien zal het gebruik van het Virtueel Platform gecombineerd worden 

met face-to-face training via praktische workshops over recyclage en bouwmaterialen 
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Samenvatting 

Deze whitepaper met evaluatierichtlijnen is het resultaat van de intellectuele output O4 

“Evaluatierichtlijnen gevalideerd en erkend door het Europees Kwalificatiekader”  

Het doel van deze evaluatierichtlijn is het samenstellen van evaluatiemethoden voor de 

leermateriaalelementen van innovatie, ontwikkeld in het project, afgestemd op Niveau 1 van het 

Europees Kwalificatiekader (EKK). Dit verzekert dat de leerlingen zodanig leren dat de cursus in elk 

land van de Europese Unie volledig kan worden erkend, en zo bijdraagt tot het verhogen van het 

gevoel van eigenwaarde van de leerlingen en hun geloof in eigen kunnen. 

 

Het richt zich tot leerkrachten, directeurs, opvoeders, verenigingen en beleidsmakers om de 

coherentie van onderwijssystemen te verbeteren en om een consistente opleiding te voorzien voor 

personen met downsyndroom in de hele Europese Unie, om zo hun inzetbaarheid, mobiliteit en 

inclusie te verbeteren. 

 

Hoofdstuk 1 beschrijft de context waarin deze evaluatierichtlijn is ontstaan, door het Erasmus+ 

programma en het SUSKIDS project te introduceren als een middel om in te spelen op de huidige 

Europese uitdagingen. 

Hoofdstuk 2 bespreekt het onderwijs voor personen met downsyndroom door in te gaan op de 

vragen "Wat zijn hun speciale onderwijscapaciteiten en -behoeften?" en "Welk type onderwijs is 

voor hen beschikbaar?".  

Hoofdstuk 3 helpt Europese en nationale kwalificatiekaders te begrijpen, door zowel Europese als 

nationale kaders en casussen te illustreren. 

Hoofdstuk 4 introduceert de cursus die in het SUSKIDS project is ontwikkeld, aangezien dit een 

praktische toepassing is van de leerprincipes die in hoofdstuk 2 zijn beschreven en tot stand zijn 

gekomen binnen de kwalificatiekaders die in het vorige hoofdstuk beschreven werden. 

Hoofdstuk 5 komt tot richtlijnen voor evaluatie en vormt het middelpunt van deze 

evaluatierichtlijn. Eerst wordt de gebruikte methodologie bij de ontwikkeling van deze 

evaluatierichtlijn toegelicht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de informatiebronnen 

die zijn gebruikt om een goed inzicht te krijgen in evaluatiemethoden, om zo te komen tot 

evaluatierichtlijnen op maat van de in het project ontwikkelde leermaterialen. Om de theorie van 

deze richtlijnen aan te vullen met praktische expertise is in alle deelnemende landen een Delphi-

studie uitgevoerd, waarvan de methode en de resultaten worden beschreven. Het hoofdstuk sluit 

af met een evaluatiemethode voor het SUSKIDS leermateriaal. 

Hoofdstuk 6 brengt de informatie uit de voorgaande hoofdstukken in de praktijk door het geven 

van implementatierichtlijnen voor het gebruik van de leermaterialen en inclusief onderwijs. 
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Hoofdstuk 1: Context 

Het SUSKIDS project beoogt ongelijkheden te verminderen en inclusie te bevorderen, door het 

promoten van actieve en participatieve methoden, gericht op het enthousiasmeren van kinderen 

om te leren over recycleren en op het verbeteren van engagement van personen met 

Downsyndroom op vlak van duurzaamheid en zelfzorg. 

1. Het Erasmus+ programma 

Erasmus+ is het programma van de Europese Unie (EU) voor onderwijs, opleiding, jeugd en 

sport in Europa. Het ondersteunt prioriteiten en activiteiten die zijn uiteengezet in de Europese 

onderwijsruimte, het actieplan voor digitaal onderwijs en de Europese vaardighedenagenda. 

Erasmus+ helpt mensen van alle leeftijden en achtergronden kennis en ervaring te ontwikkelen 

en te delen bij instellingen en organisaties in verschillende landen. Het vergroot de 

vaardigheden en het intercultureel bewustzijn en helpt mensen om geëngageerd burgers te 

worden. Tussen 2014 en 2020 heeft Erasmus+ 3,7 % van de jongeren in de EU de kans gegeven 

om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, vrijwilligerswerk te doen of 

werkervaring op te doen1. 

 

Momenteel richt het programma zich op sociale inclusie, de groene en digitale transitie en het 

bevorderen van de participatie van jongeren aan het democratische leven. Een belangrijk kenmerk 

van het Erasmus+-programma is de erkenning en validatie van vaardigheden en kwalificaties door 

de ondersteuning van EU-instrumenten voor transparantie en erkenning van vaardigheden en 

kwalificaties. Deze instrumenten zorgen ervoor dat vaardigheden en kwalificaties gemakkelijker 

kunnen worden herkend en beter kunnen worden begrepen, binnen en over de grenzen heen, in 

alle subsystemen van onderwijs en opleiding, alsook op de arbeidsmarkt, ongeacht of deze 

vaardigheden en kwalificaties zijn verworven via formeel onderwijs en formele opleidingen, dan 

wel via andere leerervaringen (bv. werkervaring, vrijwilligerswerk, online leren). De instrumenten 

moeten er ook voor zorgen dat het onderwijs-, opleidings- en jeugdbeleid verder bijdraagt tot de 

verwezenlijking van de Europa 2020-doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei en de 

bijbehorende kerndoelen voor onderwijs en werkgelegenheid, door middel van betere 

arbeidsmarktintegratie en mobiliteit. 

2. Het SUSKIDS project en doelen 

Het SUSKIDS project “Professionals en gezinnen in staat stellen duurzame kennis en vaardigheden 

over te dragen aan mensen met het Syndroom van Down” heeft als doel de opleiding en training 

van studenten met het downsyndroom op het gebied van duurzaamheid en de noodzaak aan 

bewustmaking van nieuw geproduceerd materiaal met elkaar te verbinden. 

 

In de Europese landen zijn er verschillende onderwijssystemen waaraan studenten met het Down 

Syndroom worden onderworpen. Momenteel is er een gebrek aan coherente curricula en 

inclusiemaatregelen in alle EU-landen gericht op mensen met het downsyndroom. Anderzijds zijn 



 

 10 

de opleidingsprogramma's vaak ontoereikend en worden beperkt in de beschikbaarheid van 

gespecialiseerde leerkrachten. Bijgevolg hebben studenten met het downsyndroom een gebrek 

aan onderwijs- en beroepsmogelijkheden en komen zij vaak terecht in beroepsonderwijs, gericht 

op hun vroegtijdige inclusie op de arbeidsmarkt. 

 

Hoewel bekend is dat mensen met het downsyndroom visuele leerlingen zijn, snel vaardigheden 

kunnen ontwikkelen en kunnen leren door middel van spel en zintuiglijke activiteiten, zijn er voor 

hen maar weinig programma's ontwikkeld die gebaseerd zijn op e-Learning voor 

wetenschappelijke competenties. Hoewel deze benaderingen door beleidsmakers worden 

overwogen, is er nog een gebrek aan onderzoek op dit gebied en de aanpassing ervan aan het basis- 

en voortgezet onderwijs voor mensen met een handicap. Dit is echter van cruciaal belang om 

toekomstige carrières te verbeteren en de maatschappelijke misvattingen en vooroordelen ten 

opzichte van de vaardigheden en competenties van mensen met het syndroom van Down en 

andere speciale behoeften te veranderen, door hen vaardigheden en kennis op wetenschappelijk 

en technisch gebied bij te brengen.  

 

Vooral als het gaat om duurzaamheid is het belangrijk om al in een vroeg stadium met 

milieueducatie aan te vangen, door het bevorderen van een actieve en participatieve 

methodologie, gericht op het engageren van studenten om te leren over recycling en door middel 

van samenwerkingsprojecten. Onderwijstechnologie biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het 

ontwerpen van aantrekkelijke werkwijzen en hulpmiddelen om de betrokkenheid van leerlingen 

met het downsyndroom te verbeteren en daarbij zowel hun resultaten in academische vakken als 

zelfzorgcapaciteiten te verbeteren. 

 

Daarom heeft het SUSKIDS-project de volgende doelstellingen: 

• Het ontwerpen van erkende leer- en evaluatie-instrumenten en richtlijnen om de 

duurzaamheid en zelfzorgvaardigheden van mensen met het syndroom van Down te 

bevorderen. Dit zal hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt en hun autonomie vergroten 

en hun inclusie op de arbeidsmarkt en zelfrespect versterken. 

• Het verbeteren van de vaardigheden van leerkrachten en opvoeders, door hen te voorzien 

van instrumenten en middelen in recycling en bouw. Op deze manier kunnen zij deze 

kennis en vaardigheden overdragen aan kinderen en jongeren met het downsyndroom. 

• Contact opnemen met beleidsmakers op het gebied van onderwijs en instellingen die 

werken met mensen met het downsyndroom, om deze aanpak te promoten en meer 

mensen met een handicap bij de samenleving te betrekken, waardoor hun digitale 

integratie wordt bevorderd. 

• Het ontwikkelen van meer haalbare en gemakkelijker te implementeren methodieken 

zoals persoonlijk leren, onderzoekend leren, spelend leren en projectmatig leren voor 

mensen met het downsyndroom. 

 

Hiervoor zal het SUSKIDS-project middelen ter beschikking stellen (een Toolkit, een Virtuele 

Leeromgeving en een whitepaper met evaluatierichtlijnen) met een wezenlijke impact op het 

formele onderwijssysteem en de samenleving als geheel: de verbetering van competenties, 
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betrokkenheid en het verhogen van inclusie op lange termijn, evenals een toename van het 

maatschappelijk bewustzijn over inclusief onderwijs voor personen met downsyndroom, in het 

bijzonder jongeren tussen 12 en 18 jaar, families en verenigingen; middelen en verbeterde lange 

termijn opleiding voor leraren; nieuwe benaderingen in onderwijs zelfmanagement voor mensen 

met een handicap en kosteneffectieve methodologieën voor het verminderen van afhankelijkheid 

van mensen met een handicap voor beleidsmakers en marktkansen gerelateerd aan 

zelfmanagement van mensen met een handicap geïntegreerd in het curriculum van het voortgezet 

onderwijs voor KMO’s en industrie. 
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Hoofdstuk 2: Onderwijs voor personen 

met het syndroom van Down  

De laatste dertig jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor inclusie in het onderwijs en speelt 

ook het onderwijs aan leerlingen met het downsyndroom een belangrijke rol. Zo kunnen 

leerlingen met het syndroom van Down waar mogelijk deelnemen aan het reguliere onderwijs 

of indien nodig gebruik maken van het bijzonder onderwijs. Onderzoek heeft reeds aangetoond 

dat inclusief onderwijs voor leerlingen met het syndroom van Down betere kansen biedt.  

1. Leren en onderwijzen van leerlingen met het syndroom van 

Down  

Het syndroom van Down is een genetische aandoening die wordt gekenmerkt door de 

aanwezigheid van een extra chromosoom. Hoewel mensen met het downsyndroom zich misschien 

op een bepaalde manier kunnen gedragen en op elkaar lijken, heeft elke persoon verschillende 

capaciteiten. Leerlingen met downsyndroom kunnen leerproblemen hebben variërend van licht tot 

ernstig, maar bovenal zijn het individuen met een grote diversiteit aan leerbehoeften en 

vaardigheden en allemaal hebben ze het vermogen om te leren. Een heleboel andere factoren 

kunnen bijdragen tot de leercapaciteiten en -behoeften van leerlingen, zoals: gezondheid, context 

van de leerling (bv. SES, land, familie) of sociaal-emotionele ontwikkeling2,3. Hoewel er geen 

algemeen leerprofiel kan worden gegeven, komen sommige leervaardigheden en uitdagingen 

vaker voor bij leerlingen met het downsyndroom. Vertrouwd raken met hun manier van leren kan 

informatie opleveren over onderwijsstrategieën die het beste aansluiten bij de behoeften van een 

leerling met downsyndroom.  

 

Leerlingen met het syndroom van Down hebben vaak een betere visuele dan auditieve perceptie4. 

Zij leren met groter gemak ondersteund door tekens, gebaren, beelden, foto's, grafieken, 

pictogrammen of enige vorm van visuele hulpmiddelen. Een grotere moeilijkheid schuilt in de 

auditief-verbale modi dan in de visueel-ruimtelijke4. Daarom leren leerlingen met het syndroom van 

Down het best door observatie en imitatie. Hou er echter wel rekening mee dat visuele of auditieve 

beperkingen vaak voorkomen bij personen met het downsyndroom2. 

 

Wat informatieverwerking betreft, hebben zij vaak moeilijkheden met het verwerken van 

informatie, zowel bij het binnenkomen ervan als bij de verwerking en de beantwoording. Zij vinden 

het moeilijk informatie met elkaar in verband te brengen en te verwerken tot opeenvolgende en 

logische beslissingen, waardoor zij moeite hebben met het verwerken van verschillende gegevens, 

vooral als deze gelijktijdig worden gepresenteerd5. Zij vertonen cognitieve beperkingen, zoals 

problemen met abstractie, conceptualisatie en de toegang vinden tot complexe kennis. 

 

Deze informatieverwerkingsproblemen vertalen zich naar hun taal- en communicatievaardigheden, 

waarbij hun taalbegrip groter is dan hun verbale uitdrukkingsvaardigheid6. Dus hoewel een 
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leerling met het syndroom van Down het misschien niet altijd goed weet te verwoorden, begrijpen 

ze wel wat je probeert over te brengen. Leerlingen met het syndroom van Down vertonen over het 

algemeen goede sociale vaardigheden, die constructief kunnen worden ingezet om de leer- en 

onderwijsmogelijkheden te vergroten 

 

Wat het geheugen betreft, vertonen zij meer beperkingen in het expliciete geheugen, dat 

intentioneel en bewust is en meer inspanning vergt dan het impliciete geheugen. Dit vertraagt hun 

leerproces, dus herhaling is essentieel. Langs de positieve kant, zien we dat ze een zeer positieve 

component van vastberadenheid en vasthoudendheid hebben. Herhaling is dus een 

sleutelelement!  

 

Samenvattend stellen we enkele onderwijsstrategieën voor ter ondersteuning van het leren van 

leerlingen met het downsyndroom2,7: 

✓ Ondersteun het observerend leren door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen, 

foto's en illustraties; 

✓ Maak gebruik van concrete intelligentie en vermijd abstract leren;  

✓ Doe het stap voor stap en op een letterlijke manier. Vermijd het presenteren van 

meerdere stimuli tegelijk, pas het tempo aan de leerlingen aan en deel leeractiviteiten 

op in opeenvolgende stappen; 

✓ Houd leerlingen gemotiveerd door hun interesse te stimuleren en op te volgen;  

✓ Geef in de communicatie de leerling voldoende tijd om taal te verwerken en te 

reageren. Spreek rechtstreeks tot de leerling, gebruik duidelijke taal en korte zinnen, 

en gebruik gepaste en ondubbelzinnige gezichtsuitdrukkingen;  

✓ Gebruik zoveel mogelijk voorbeelden en oefeningen, want voor hen is meestal meer 

herhaling nodig om dezelfde graad van kennis te bereiken als voor medeleerlingen; 

✓ Ondersteun de veralgemening van geleerde informatie en vaardigheden door herhaling 

op verschillende plaatsen, met verschillende mensen. Pas zoveel mogelijk toe op en 

zorg voor overdracht naar hun dagelijkse omgeving, omdat daar veel van de 

consolidatie en generalisatie plaatsvindt; 

✓ Een andere belangrijke tip bij het vertrouwd raken is voorspelbaarheid, dus zorg voor 

een systematische aanpak bij het leren en evalueren van activiteiten; 

✓ Tactiele demonstraties en activiteiten spreken ook veel leerlingen met het syndroom 

van Down aan; 

✓ Leer de leerlingen expliciet uurroosters, routines en schoolregels aan; 

✓ Structureer de leer- en onderwijsmogelijkheden zodanig dat de leerling aan taken kan 

samenwerken met andere leerlingen, die als gepaste rolmodellen kunnen dienen. 

2. Onderwijsstelsels  

Het is duidelijk dat elk individu met het syndroom van Down de capaciteit heeft om te leren en dat 

dit ondersteund moet worden door hen onderwijsmogelijkheden te bieden. Maar wat zijn deze 

mogelijkheden? Welke systemen en verschillende opties bestaan er om onderwijs te voorzien voor 

leerlingen met het Down Syndroom? We nemen een kijkje naar de onderwijssystemen in de landen 

België, Spanje en Ierland. 
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In België  

Stadia en types van onderwijs in Vlaanderen 

Alle kinderen in België kunnen naar school vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Er is een leerplicht van 6 

tot 18 jaar, maar geen schoolplicht. Dit betekent dat, hoewel elk kind recht heeft op onderwijs, 

ouders ervoor kunnen kiezen hun kinderen naar school te laten gaan of hun kinderen 

thuisonderwijs te laten volgen.  

 

Het onderwijs in Vlaanderen (het Vlaams sprekende deel van België) begint met het 

basisonderwijs, dat bestaat uit kleuter- en lager onderwijs. Kleuteronderwijs is toegankelijk voor 

kinderen van 2,5 tot 6 jaar oud. Hoewel het niet verplicht is, nemen de meeste kinderen deel aan 

het kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs ondersteunt de veelzijdige vorming van kinderen en is 

gericht op het stimuleren van hun cognitieve, motorische en affectieve ontwikkeling. Het 

basisonderwijs is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en omvat zes opeenvolgende schooljaren. 

Een kind begint meestal met basisonderwijs als het zes jaar oud is. Het basisonderwijs bestaat 

zowel in het gewone onderwijs als in het buitengewoon onderwijs voor leerlingen met speciale 

behoeften. Wanneer een kind het basisonderwijs met succes heeft voltooid, krijgt het een 

getuigschrift. 

 

Het secundair onderwijs is de volgende fase die wordt georganiseerd voor jongeren van ca. 12 tot 

18 jaar. Deze bestaat uit drie fasen, graden genoemd (telkens twee jaar), en verschillende 

onderwijsmodellen. Het omvat ook een systeem van deeltijds leren en werken en buitengewoon 

onderwijs. 

 

Het hoger onderwijs is de laatste fase van het onderwijs. Hieronder vallen zowel de academische 

universiteiten als de hogescholen. Via het hoger onderwijs kan een bachelor-, master- of 

doctoraatsdiploma worden behaald. Aangezien levenslang leren een belangrijk aspect is van het 

Belgische (Vlaamse) onderwijssysteem, bestaan er nog verschillende andere soorten diploma's. 

 

Buitengewoon onderwijs bestaat vanaf de kleuterschool tot en met het voortgezet onderwijs en 

wordt georganiseerd voor kinderen en jongvolwassenen met specifieke lichamelijke of geestelijke 

handicaps, ernstige ziekten, ernstige leermoeilijkheden of ernstige gedrags- en/of emotionele 

problemen die tijdelijk of permanent specifieke ondersteuning nodig hebben. Het buitengewoon 

onderwijs wordt onderverdeeld in 9 verschillende types van specifieke behoeften. Binnen deze 

types bestaan verschillende vormen van onderwijs, gaande van sociale aanpassing, over 

beroepsonderwijs tot algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs. Naast onderwijs bieden 

deze scholen ook zorg en therapie. 

 

Leerlingen met het downsyndroom hebben twee mogelijkheden: regulier, inclusief onderwijs of 

buitengewoon onderwijs. De eerste optie houdt in dat ze naar een gewone school gaan met 

klasgenoten van min of meer dezelfde leeftijd. Ze nemen zo veel mogelijk deel aan de reguliere 

lessen, maar bereiken verschillende doelen op basis van hun individuele mogelijkheden. Het 
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belangrijkste doel is zoveel mogelijk te participeren, maar wel binnen haalbare grenzen. De tweede 

optie houdt in dat zij naar een school voor buitengewoon onderwijs gaan.  

 

In Vlaanderen volgen maar heel weinig leerlingen met het syndroom van Down inclusief onderwijs. 

Als ze wel naar een reguliere middelbare school gaan, is dat meestal beperkt tot een 

beroepsopleiding. De meeste leerlingen met het downsyndroom in Vlaanderen gaan naar een 

school voor buitengewoon onderwijs en volgen daar beroepsonderwijs of een sociale 

aanpassingsopleiding.  

 

De voordelen van inclusief onderwijs zijn algemeen bekend. Daarom streeft België naar een betere 

ondersteuning van inclusief onderwijs om de kloof tussen inclusieve theorie en praktijk te dichten. 

België voerde in 2015 het M-decreet in om te zorgen voor meer inclusie in het onderwijs en dat 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voorzieningen en aanpassingen zouden krijgen om 

volwaardig en op gelijke voet te kunnen deelnemen aan reguliere scholen en klaslokalen en de 

klaslokalen representatiever te maken voor de Belgische (Vlaamse) samenleving als zodanig.  

Sindsdien zijn leerlingen met een handicap niet meer beperkt tot het buitengewoon onderwijs. 

Ouders van leerlingen met een handicap kunnen kiezen voor regulier onderwijs en worden 

ondersteund door Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) om een proces van inclusief onderwijs 

op gang te brengen. Helaas stuitte het M-decreet in de praktijk nog op heel wat problemen: 

leerkrachten en scholen hadden onvoldoende middelen, tijd en werkkrachten om extra 

ondersteuning te bieden aan leerlingen met een handicap. 

 

Het onderwijssysteem in België evolueert momenteel en dat geldt ook voor de maatregelen om 

inclusief onderwijs te garanderen. Momenteel wordt een nieuw decreet voorgesteld dat rond 2022 

in voege zou moeten treden, het 'Begeleidingsdecreet' dat nog steeds regulier onderwijs 

garandeert als optie voor elke leerling, maar dit decreet vult het vorige aan door meer en betere 

ondersteuning te bieden om inclusie te laten werken. De precieze maatregelen blijven voorlopig 

onduidelijk, maar het uiteindelijke doel blijft participatie voor elke leerling zoveel mogelijk, binnen 

de mogelijkheden van het individu, zijn persoonlijke en schoolcontext.  

In Spanje  

Het onderwijssysteem biedt de volgende studierichtingen: kleuteronderwijs (van 0 tot 6 jaar), lager 

onderwijs (van 6 tot 12 jaar), verplicht secundair onderwijs (van 12 tot 16 jaar), baccalaureaat (hoger 

secundair onderwijs, van 16 tot 18 jaar), beroepsopleiding (vanaf 15 jaar), volwasseneneducatie, en 

universitair onderwijs. 

 

In Spanje kenmerken leerlingen met een specifieke behoefte aan specifieke 

onderwijsondersteuning, overeenkomstig de wet op de verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs van 2013, zich door volgende moeilijkheden: 

• Speciale onderwijsbehoeften in verband met een lichamelijke, psychische of zintuiglijke 

handicap, of een ernstige gedragsstoornis; 

• Hoge intellectuele capaciteiten; 

• Behoeften als gevolg van een slechte start in het onderwijsstelsel; 
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• Specifieke leermoeilijkheden; 

• Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD); 

• Studenten met een voorgeschiedenis van persoonlijke of schoolomstandigheden. 

 

In gewone scholen wordt, in overeenkomst met vastgestelde diversiteitsbeleid van het Spaanse 

onderwijssysteem, bij de ontwikkeling van maatregelen om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften rekening gehouden met het totale aantal leerlingen binnen de school.  De 

onderwijsautoriteiten regelen op hun beurt de passende maatregelen om tegemoet te komen aan 

leerlingen met specifieke behoeften aan academische ondersteuning op verschillende niveaus.  

Deze maatregelen kunnen gewone en buitengewone maatregelen zijn, afhankelijk van het niveau 

van ondersteuning van de studenten. Als gewone maatregelen worden beschouwd: maatregelen 

die van invloed zijn op de organisatie van de instelling met betrekking tot de groepen en 

methodologieën om te voldoen aan de diversiteit zonder de normatieve elementen van het 

leerplan te wijzigen. Zij brengen dus geen significante wijziging van de doelstellingen, de inhoud, 

de beoordelingscriteria, de evalueerbare leernormen of de basisvaardigheden met zich mee. Deze 

maatregelen vereisen geen voorafgaande psycho-pedagogische beoordeling, zodat ze op de hele 

leerlingenpopulatie van invloed kunnen zijn en de niet-dwingende elementen van het leerplan 

kunnen wijzigen (universeel ontwerp dat de toegankelijkheid bevordert en actieve en volledige 

participatie van de leerlingen mogelijk maakt (toegang tot ruimten, leerplan en hulpmiddelen, 

gastactiviteiten, bevordering van acties gericht op de socialisatie en de waardering van diversiteit 

van de leerlingen, organisatie van ondersteunende en begeleidende activiteiten, preventie van 

absenteïsme en vroegtijdige schoolverlating)). Zij zijn opgenomen in de Koninklijke Besluiten tot 

vaststelling van de basisleerplannen voor de fasen van het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en 

het secundair onderwijs. Deze maatregelen omvatten ook de preventie en opsporing van 

leerproblemen, waarvan de volgende opvallen: 

• Invoering van versterkende en ondersteunende mechanismen; 

• Individuele aandacht; 

• Aanpassing aan de verschillende leersnelheden; 

• Ondersteuning in de klas, groepssplitsing en flexibel groeperen; 

• Selectie en toepassing van verschillende middelen en methodologische strategieën; 

• Aanpassing van het lesmateriaal; 

• Facultatieve studies verwacht voor verplicht secundair onderwijs. 

 

Buitengewone maatregelen zijn bedoeld om tegemoet te komen aan specifieke behoeften aan 

onderwijsondersteuning en vormen een aanvulling op de gewone maatregelen; zij worden alleen 

toegepast in het leerplichtonderwijs (leerlingen van 6-16 jaar). Zij zijn bedoeld voor leerlingen die 

om verschillende redenen met ernstiger leerproblemen te kampen hebben dan andere leerlingen. 

De tenuitvoerlegging van deze maatregelen vereist een voorafgaande diagnose van de 

onderwijsbehoeften van de leerlingen, door middel van een psycho-pedagogische evaluatie die 

door de begeleidingsdiensten wordt uitgevoerd. Bovendien is een voortdurende follow-up 

noodzakelijk om de genomen beslissingen aan te passen en deze leerlingen zoveel mogelijk 

toegang te geven tot het leerprogramma en het gewone onderwijs.  
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Het onderwijs aan leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften wordt geregeld door de 

beginselen van standaardisering en inclusie, waarbij in verschillende stadia flexibele maatregelen 

worden ingevoerd, wanneer dat nodig wordt geacht. Het onderwijs aan leerlingen in speciale 

onderwijsafdelingen of -centra vindt alleen plaats wanneer niet in hun behoeften kan worden 

voorzien in het kader van maatregelen voor de naleving van het diversiteitsbeleid in reguliere 

instellingen. 

 

In de specifieke scholen voor buitengewoon onderwijs worden drie onderwijsniveaus ontwikkeld: 

✓ Voorschools onderwijs: deze fase is bestemd voor kinderen van 3 tot 6 jaar (aangezien 

deze fase niet verplicht is, wordt ze niet in alle centra voor buitengewoon onderwijs 

gegeven). Het referentiedocument voor deze fase is het huidige onderwijsprogramma voor 

jonge kinderen van elke onderwijsinstelling. 

✓ Verplicht basisonderwijs (van 6 tot 16 jaar). Het leerplan voor het basisonderwijs van elke 

onderwijsadministratie is de referentie voor deze fase en er kunnen aanpassingen worden 

aangebracht op basis van elk van de gebieden daarvan. Wanneer een leerling daar behoefte 

aan heeft, is het mogelijk inhouden uit het kleuteronderwijs of het beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie op te nemen, afhankelijk van het niveau van de leerling. 

✓ Programma's voor de overgang naar volwassenheid (studenten van 16 jaar die het 

verplicht basisonderwijs hebben gevolgd in een aparte school voor speciaal onderwijs en 

studenten die aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen en wier speciale onderwijsbehoeften 

het wenselijk maken dat zij hun opleiding via deze programma's voortzetten; studenten 

kunnen op school onderwijs blijven volgen tot zij de maximumleeftijd van 21 jaar hebben 

bereikt). Het leerplan is open en flexibel en het is gestructureerd op drie verschillende 

gebieden: persoonlijke autonomie in het dagelijks leven, sociale en gemeenschapsinclusie 

en inzetbaarheidscapaciteiten en -vaardigheden. In dit geval moet de keuze voor deze 

modaliteit worden voorafgegaan door de psycho-pedagogische evaluatie van de bevoegde 

diensten voor pedagogische en psycho-pedagogische begeleiding. Bovendien moet 

rekening worden gehouden met de mening van de leerlingen en de ouders en is het 

desbetreffende verplichte verslag van de onderwijsinspectie vereist. 

 

De organisatie van de groepen is flexibel en houdt rekening met de onderwijsbehoeften van de 

leerlingen, niet met hun leeftijd. De verhouding leerkrachten/leerlingen varieert in de verschillende 

autonome gemeenschappen, maar bedraagt ongeveer één op vijf. In het algemeen vereisen 

leerlingen in aparte scholen voor buitengewoon onderwijs enkele belangrijke aanpassingen van het 

leerplan op bijna elk gebied of onderwerp van het leerplan 

In Ierland  

De onderwijswet van 1998 zorgt voor formele voorzieningen voor het onderwijs "aan iedereen in 

de Staat, met inbegrip van personen met een handicap of met andere speciale 

onderwijsbehoeften". De wet regelt "primair, post-primair, volwassenen- en voortgezet onderwijs 

en beroepsonderwijs en -opleiding". Het Ierse onderwijsstelsel bestaat uit een regulier stelsel voor 

primair en secundair onderwijs en een parallel stelsel voor buitengewoon onderwijs. 

 



 

 18 

Basisonderwijs: De leerplicht begint op zesjarige leeftijd, hoewel de meerderheid van de leerlingen 

op vier- en vijfjarige leeftijd naar de kleuterklassen gaat. Het leerplan voor het lager onderwijs 

wordt momenteel herzien en opnieuw ontworpen in Ierland. 

 

Secundair onderwijs: In het post-primair onderwijs leggen de leerlingen normaal gezien aan het 

einde van de eerste cyclus een nationaal gestandaardiseerd examen af. Leerlingen die deelnemen 

aan de leerprogramma's van niveau 1 en niveau 2 voor de junior cyclus, leggen geen staatsexamens 

af, maar verzamelen in plaats daarvan tijdens de junior cyclus bewijzen van het geleerde in een 

portfolio. Elke leerling die de junior cyclus voltooit - op niveau 1, 2 en 3 - ontvangt een “Junior Cycle 

Profile of Achievement” (bewijs van prestaties) waarin zijn examenresultaten en andere prestaties 

in de junior cyclus zijn opgenomen.  De junior cyclus wordt gevolgd door een facultatief 

"overgangsjaar" en een tweejarig programma voor de hogere cyclus (senior cyclus), aan het eind 

waarvan de leerlingen het nationaal gestandaardiseerde examen afleggen. Het tweejarige 

programma voor de hogere cyclus biedt de keuze uit de programma's "Leaving Certificate Applied" 

(toegepast einddiploma voor leerlingen die een praktisch of beroepsgericht programma willen 

volgen), "Leaving Certificate" (algemeen diploma) en "Leaving Certificate Vocational Programme" 

(aanvulling op het algemeen diploma met een focus op ondernemen en voorbereiding op het 

beroepsleven). De hogere cyclus wordt momenteel in Ierland herzien. 

 

Buitengewoon onderwijs: Het buitengewoon onderwijs in Ierland is gebaseerd op een model van 

een continuüm van ondersteuning. Hoewel het beleid erop gericht is leerlingen met bijzondere 

onderwijsbehoeften zoveel mogelijk in het gewone onderwijs op te nemen, kunnen leerlingen, 

afhankelijk van het niveau van hun onderwijsbehoeften, buitengewone lessen volgen binnen 

gewone scholen en buitengewone scholen. Hoewel buitengewone scholen primair en post-primair 

onderwijs bieden tot de leeftijd van achttien jaar, vallen buitengewone scholen onder de 

bevoegdheid van de primaire sector. Er zijn momenteel 134 buitengewone scholen in Ierland, waar 

in 2020/2021 ongeveer 8407 leerlingen zullen zijn ingeschreven. Buitengewone lessen vallen onder 

de bevoegdheid van de school waar zij zich bevinden. In het schooljaar 2020/2021 waren er in 

Ierland 1836 buitengewone lessen in het basis- en voortgezet onderwijs, en in elke klas kunnen 

maximaal 6 leerlingen worden ingeschreven. De keuze van een plaats voor leerlingen met het 

downsyndroom in Ierland hangt af van hun niveau van zorgbehoefte en de beschikbare middelen 

in de scholen. De meeste leerlingen met het downsyndroom krijgen ondersteuning van een 

onderwijsassistent op een gewone school. 

 

De meeste personen met het syndroom van Down hebben een milde (IQ: 50-69) of matige (IQ: 35-

50) verstandelijke beperking, met in sommige gevallen ernstige (IQ: 20-35) moeilijkheden. 

Sommige buitengewone scholen beperken hun instroom tot milde beperkingen. Daarom gaan de 

meeste leerlingen met het downsyndroom in Ierland naar gewone basisscholen, geïntegreerd met 

de rest van de leerlingen in het cohort, met een assistent voor speciale behoeften om hen te 

ondersteunen. 

 

Hoger onderwijs: Er zijn in Ierland een aantal instellingen die hoger onderwijs aanbieden voor 

mensen met het syndroom van Down. De instellingen variëren van semi-privé, tot 
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liefdadigheidsinstellingen en universiteiten. Sommige opleidingen zijn particulier en andere 

worden geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd. 

Een aantal groepen biedt NLN (National Learning Network) revalidatie-opleidingen op het Ierse 

Kwalificatieniveau (Quality and Qualifications Ireland, QQI) 1, 2 en 3 die toegankelijk zijn voor 

mensen met het downsyndroom. Andere instellingen, zoals de Saint John of God Community 

Services van de regio Dublin South East, bieden dagbesteding voor volwassenen aan, die eerder 

gericht zijn op praktische levenstraining dan op een meer academische instructie. Ze ontwikkelen 

zelfstandige vaardigheden zoals het gebruik van openbaar vervoer, omgaan met geld en koken, 

zelfstandig studeren, beslissingen nemen over je toekomst en het plannen van je volgende 

stappen. 

De NLN-groepen bieden Access Course-modules op QQI-niveau 2 en QQI-niveau 3 aan. Deze 

modules omvatten computervaardigheden, loopbaanvoorbereiding, persoonlijke en 

interpersoonlijke vaardigheden, financiën, communicatie, voeding en gezondheid en fitness. Deze 

cursussen duren meestal twee jaar en de modules veranderen elk jaar. In deze modules worden 

enkele vakken aangeboden om individuele interesses te vergroten, zoals kunst, tennis en voetbal, 

met de nadruk op het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van 

teamworkvaardigheden. De nadruk ligt op het verbeteren van lezen, schrijven en rekenen en waar 

mogelijk het opdoen van werkervaring. 
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Hoofdstuk 3: Inzicht in Europese en 

nationale kaders  
 

In onze moderne wereld hebben mensen kansen nodig om hun vaardigheden op te bouwen en 

deze in te zetten wanneer zij van baan, soort werk en verdere opleiding veranderen. Het Europees 

kwalificatiekader is een hoeksteen van onze samenwerking om de vaardigheden en kwalificaties 

van mensen begrijpelijker te maken en te erkennen wanneer zij zich in eigen land of in het 

buitenland verplaatsen voor werk of studie. Dankzij het Europees kwalificatiekader (EKK) kunnen 

werkgevers buitenlandse kwalificaties gemakkelijker vergelijken met nationale en een beter 

inzicht krijgen in de vaardigheidsprofielen van kandidaten. Het EKK helpt mensen om hun talent 

te benutten, vergemakkelijkt de weg naar verder leren en ondersteunt een betere afstemming 

van vaardigheden op de arbeidsmarkt - Marianne Thyssen, Europees commissaris voor 

Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit (Europese Commissie, 

2018)8. 

1. Het Europees kader voor kwalificaties  

Het Europees kwalificatiekader (EKK) is een referentiekader dat de vergelijking van kwalificaties 

tussen verschillende Europese landen vergemakkelijkt. Het biedt een kader voor de beschrijving 

van kwalificaties op basis van hun verwachte leerresultaten. Dit vergroot de transparantie van 

kwalificaties en maakt ze gemakkelijker te begrijpen en te vergelijken. Het EKK heeft tot doel de 

transparantie, vergelijkbaarheid en overdraagbaarheid van kwalificaties van burgers te 

verbeteren. Het dient als vertaalinstrument tussen verschillende kwalificatiesystemen en hun 

onderwijsniveaus. Het is bedoeld voor leerlingen, werknemers, werkzoekenden, werkgevers, 

vakbonden, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, instanties die kwalificaties erkennen, 

overheidsinstanties en internationale organisaties8. 

 

Het EKK somt verschillende kwalificaties op. Een kwalificatie wordt gedefinieerd als een formeel 

resultaat van een beoordelings- en validatieproces wanneer een bevoegde instantie vaststelt dat 

een individu leerresultaten volgens bepaalde normen heeft bereikt8. Ze beschrijven leerdoelen, 

aangezien ze aangeven wat een persoon moet kunnen weten, begrijpen en doen na een 

leerproces. Op die manier stellen kwalificaties normen voor een succesvolle voltooiing van een 

leerproces en zijn ze een middel om leertrajecten te valideren. Het EKK is echter niet gericht op de 

classificatie van individuele competenties, maar kan een instrument zijn om de beoordeling en 

validatie van vaardigheden die door werk- en levenservaring zijn verworven, te inspireren en te 

vergemakkelijken8. 

 

Deze kwalificaties zijn ingedeeld in reeksen van criteria. Zo ontstaat het EKK-kader met acht niveaus 

van leerprestaties.  Begeleidende niveaudescriptoren laten zien hoe de verwachtingen op het 

gebied van kennis, vaardigheden, autonomie en verantwoordelijkheid toenemen naarmate de 

leerlingen vorderen van niveau 1 tot niveau 8. Deze niveaus fungeren, samen met de descriptoren, 
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als een vertaalrooster en maken het mogelijk kwalificaties uit verschillende landen en instellingen 

te vergelijken. Tabel 1 geeft een overzicht van de niveaus en descriptoren van het EKK. 
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Tabel 1 

Het Europees kwalificatiekader 

EKK-
niveau 

Kennis 

Theoretisch en/of feitelijk 

Vaardigheden 

Cognitief (logisch, intuïtief en creatief denken) en praktisch 
(manuele behendigheid en gebruik van methoden, materialen, 

gereedschappen en instrumenten) 

Verantwoordelijkheid en autonomie 

Het vermogen van de lerende om kennis en vaardigheden 
zelfstandig en met verantwoordelijkheidszin toe te passen 

Niveau 1 Algemene basiskennis. 
Basisvaardigheden die nodig zijn om eenvoudige taken uit te 

voeren. 
Werk of studie onder direct toezicht in een gestructureerde 

context.  

Niveau 2 Feitelijke basiskennis van een werk- of studiegebied. 

Cognitieve en praktische basisvaardigheden die nodig zijn om 
relevante informatie te gebruiken bij het uitvoeren van taken 

en het oplossen van routineproblemen met behulp van 
eenvoudige regels en hulpmiddelen. 

  

Werken of studeren onder toezicht met enige 
zelfstandigheid. 

Niveau 3 
Kennis van feiten, beginselen, processen en algemene 

begrippen van een werk- of studiegebied. 

Een waaier van cognitieve en praktische vaardigheden die 
nodig zijn om taken uit te voeren en problemen op te lossen 

via de keuze en toepassing van basismethoden, 
hulpmiddelen, materialen en informatie. 

Verantwoordelijkheid nemen voor de voltooiing van taken in 
werk of studie. Bij het oplossen van problemen het eigen 

gedrag aanpassen aan de omstandigheden. 

Niveau 4 
Feiten- en theoretische kennis in brede contexten van een 

werk- of studiegebied. 

Een waaier van cognitieve en praktische vaardigheden die 
nodig zijn om in een werk- of studiegebied specifieke 

problemen op te lossen. 

Zichzelf managen binnen de richtlijnen van werk- of 
studiecontexten die gewoonlijk voorspelbaar zijn, maar 

kunnen veranderen. Toezicht uitoefenen op routinewerk van 
anderen en een zeker mate van verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor de evaluatie en verbetering van de werk- of 
studieactiviteiten. 

  

Niveau 5 
Ruime, gespecialiseerde, feiten- en theoretische kennis 
binnen een werk- of studiegebied, en bewustzijn van de 

grenzen van die kennis. 

Een brede waaier aan cognitieve en praktische vaardigheden 
die nodig zijn om creatieve oplossingen voor abstracte 

problemen uit te werken. 

Management en toezicht uitoefenen in contexten van werk- 
of studieactiviteiten waarin zich onvoorspelbare 

veranderingen kunnen doordoen. Prestaties van zichzelf en 
anderen kritisch bekijken en verbeteren. 

Niveau 6 
Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, met een 

kritisch inzicht in theorieën en beginselen. 

Gevorderde vaardigheden, blijk gevend van vakmanschap en 
innovatief vermogen, vereist om complexe en 
onvoorspelbare problemen op te lossen in een 

gespecialiseerd werk- of studiegebied. 

 
Managen van complexe technische of beroepsactiviteiten of -

projecten; verantwoordelijkheid nemen om in 
onvoorspelbare werk- of studiecontexten beslissingen te 

nemen.  De verantwoordelijkheid nemen om de professionele 
ontwikkeling van personen en groepen te managen. 
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Bron: Europese Unie. (2018). Het Europees kwalificatiekader: ondersteuning van leren, werken en grensoverschrijdende mobiliteit. Luxemburg: Bureau voor publicaties van 

de Europese Unie pg 18 

EKK-
niveau 

Kennis 

Theoretisch en/of feitelijk 

Vaardigheden 

Cognitief (logisch, intuïtief en creatief denken) en praktisch 
(manuele behendigheid en gebruik van methoden, materialen, 

gereedschappen en instrumenten) 

Verantwoordelijkheid en autonomie 

Het vermogen van de lerende om kennis en vaardigheden 
zelfstandig en met verantwoordelijkheidszin toe te passen 

Niveau 7 

Bijzonder gespecialiseerde kennis, die ten dele zeer 
geavanceerd is op een werk- of studiegebied, als basis voor 

originele ideeën en/of onderzoek. 
Kritisch bewustzijn van kennisproblemen op een vakgebied 

en op het raakvlak tussen verschillende vakgebieden. 

Voor onderzoek en/of innovatie vereiste gespecialiseerde 
probleemoplossende vaardigheden om nieuwe kennis en 

procedures te ontwikkelen en kennis uit verschillende 
vakgebieden te integreren. 

Managen en transformeren van complexe en onvoorspelbare 
werk- of studiecontexten die nieuwe strategische 

benaderingen vereisen. De verantwoordelijkheid op zich 
nemen om bij te dragen tot professionele kennis en manieren 

van werken en/of om de strategische prestaties van teams 
kritisch te bekijken  

Niveau 8 
De meest geavanceerde kennis op een werk- of studiegebied 

en op het raakvlak tussen verschillende vakgebieden 

De meest geavanceerde en gespecialiseerde vaardigheden en 
technieken, met inbegrip van synthese en evaluatie, die nodig 

zijn om kritieke problemen op te lossen in onderzoek en/of 
innovatie, en om bestaande kennis of beroepspraktijken uit te 

breiden en opnieuw te definiëren. 

Blijk geven van een grote mate van autoriteit, innovatie, 
autonomie, wetenschappelijke en professionele integriteit en 

aanhoudende betrokkenheid bij de ontwikkeling van 
baanbrekende ideeën of processen in de voorste gelederen 
van werk- of studiecontexten, met inbegrip van onderzoek.  
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Leerlingen met het syndroom van Down zitten het vaakst in niveau 1 tot 3. Daarom zullen we deze 

niveaus nader bekijken. 

Niveau 1: leerlingen zijn jongeren met algemene leerproblemen (cognitieve beperkingen) in de 

categorie mild-gematigd en ernstig/zwaar, die zich op een lager onderwijsniveau bevinden. Deze 

leerlingen bevinden zich in een vroeg stadium van cognitieve ontwikkeling en de manier waarop zij 

leren volgt misschien niet het conventionele lineaire ontwikkelingstraject als dat van hun normaal 

ontwikkelende leeftijdgenoten. De belemmeringen waarmee deze leerlingen te maken krijgen, zijn 

onder meer: 

• Bijkomende motorische en/of zintuiglijke moeilijkheden; 

• Basis zelfzorgbehoeften; 

• Aanzienlijke communicatiemoeilijkheden; 

• Significante emotionele en/of gedragsbehoeften die het leren en de sociale interactie 

beïnvloeden. 

 

Niveau 2: leerlingen zijn jongeren met algemene (cognitieve) leerstoornissen in het lage, milde tot 

hoge, middelmatige vaardigheidsbereik, die zich op een lager tot basis secundair onderwijsniveau 

bevinden. Het ontwikkelingstempo van deze leerlingen ligt lager, en het bereikte niveau is over het 

algemeen lager dan dat van hun normaal ontwikkelende leeftijdgenoten. De belemmeringen 

waarmee deze leerlingen te maken krijgen, zijn onder meer: 

• Beperkte concentratie; 

• Passiviteit; 

• Vertraagde mondelinge taalontwikkeling; 

• Moeite om zich aan te passen aan hun omgeving; 

• Beperkt vermogen tot generaliseren; 

• Moeilijkheden met het oplossen van problemen. 

 

Niveau 3: leerlingen zijn jongeren die zich, overeenkomstig hun onderwijsfase, op het niveau van 

het lager secundair onderwijs in een typische ontwikkelingsfase bevinden. 

 

Het lesmateriaal dat in het SUSKIDS-project is ontwikkeld, is ontworpen aan de 

hand van leerresultaten, om toegankelijk te zijn voor leerlingen die leren op de 

niveaus 1 tot en met 3, zoals beschreven in het EKK, zodat het zo goed mogelijk 

aansluit bij de leerbehoeften en -mogelijkheden van jongeren met het 

syndroom van Down 
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2. Nationale kwalificatiekaders  

Het Europees kwalificatiekader is een systeem van niveaus om verschillende kwalificaties aan 

elkaar te relateren. Landen gebruiken deze niveaus om hun eigen nationaal kwalificatiekader (NFQ) 

op elkaar af te stemmen. Momenteel nemen 39 landen deel aan het EKK. De meeste van de 36 

landen hebben hun nationaal kader al formeel aan het EKK gekoppeld ("referenced"), waaronder 

België en Ierland die ook hun referentieverslagen hebben geactualiseerd. In de toekomst zullen de 

NKK's van België (Vlaanderen), Ierland en Spanje worden herzien en aan elkaar en aan het EKK 

worden aangepast.   

In België  

In 2009, nog maar kort na de goedkeuring van het EKK, keurde het Vlaams Parlement het decreet 

betreffende de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS) goed. De VKS veredelt levenslang leren en 

helpt zo mee te gaan met de snel veranderende technologische, economische en maatschappelijke 

ontwikkelingen. Het brengt kwalificaties in kaart en verbetert de samenwerking tussen het 

onderwijs en de arbeidsmarkt om mensen te helpen de beste weg te vinden om een bepaalde 

kwalificatie te behalen9. 

  

Kwalificaties zijn reeksen van kennis en vaardigheden. In de VKS bestaan twee categorieën van 

kwalificaties: 

1) Beroepskwalificaties zijn reeksen competenties waarmee iemand een beroep kan 

uitoefenen. Zij kunnen worden verworven via onderwijs- en opleidingsverstrekkers, alsook 

via een procedure voor de erkenning van verworven competenties (EVC).  

2) Onderwijskwalificaties zijn een geheel van bekwaamheden die mensen in staat stellen deel 

te nemen aan de samenleving, verdere studies aan te vatten en/of een beroep uit te 

oefenen. Zij kunnen alleen door onderwijs worden verkregen.  

Beroeps- en onderwijskwalificaties zijn beide te vinden op elk niveau van de VKS.  

 

Deze VKS-kwalificatiestructuur bestaat uit acht niveaus en biedt een rangschikking van kwalificaties 

die door de Vlaamse overheid worden erkend. Elk niveau is samengesteld op basis van vijf 

elementen: kennis, vaardigheden, context, autonomie en verantwoordelijkheid. Tabel 2 geeft een 

overzicht van alle niveaus van de VKS. 
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Tabel 2 

Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS): het Nationaal Kwalificatiekader in België (Vlaanderen) 

VKS-niveau Vaardigheden en kennis Context, autonomie en verantwoordelijkheid 

Niveau 1 • Materiaal, beknopte, eenduidige informatie, eenvoudige concrete 

basisbegrippen en -regels uit een deel van een specifiek domein 

herkennen 

• Eén of meer van de volgende vaardigheden aanwenden: 

o Cognitieve: informatie uit het geheugen oproepen, 

herinneren en toepassen 

o Motorische: automatismen gebruiken en praktische 

handelingen nabootsen 

• repetitieve en herkenbare handelingen uitvoeren in routinetaken 

 

 

• Handelen in een stabiele, vertrouwde, eenvoudige en goed 

gestructureerde context, waarin de tijdsdruk van gering belang is 

• Handelen met niet-delicate objecten 

• Functioneren onder rechtstreekse leiding 

• Blijk geven van persoonlijke doeltreffendheid 

Niveau 2 • Informatie, concrete concepten en standaardprocedures uit een 

specifiek domein begrijpen 

• Eén of meer van de volgende vaardigheden aanwenden: 

o Cognitieve: informatie analyseren door elementen te 

onderscheiden en verbanden te leggen 

o Motorische: zintuiglijke ervaringen omzetten in motorische 

handelingen; aangeleerde praktisch-technische 

handelingen uitvoeren 

• Een geselecteerd aantal standaardprocedures toepassen bij het 

uitvoeren van taken; voorgeschreven strategieën gebruiken voor 

het oplossen van een beperkt aantal herkenbare concrete 

problemen 

 

 

 

• Handelen in een beperkt aantal vergelijkbare, enkelvoudige, 

vertrouwde contexten 

• Handelen met delicate, passieve objecten 

• Functioneren onder begeleiding met beperkte autonomie 

• Beperkte uitvoerende verantwoordelijkheid opnemen voor eigen 

werk 
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VKS-niveau Vaardigheden en kennis Context, autonomie en verantwoordelijkheid 

Niveau 3 • Een aantal abstracte begrippen, wetten, formules en methodes uit 

een specifiek domein begrijpen; hoofd- en bijzaken in informatie 

onderscheiden 

• Eén of meer van de volgende vaardigheden aanwenden: 

o cognitieve: informatie analyseren via deductie en inductie; 

informatie synthetiseren 

o motorische: constructies maken op basis van een plan; 

handelingen verrichten die tactisch en strategisch inzicht 

vereisen; artistiek-creatieve vaardigheden toepassen 

• Standaardprocedures en methodes kiezen, combineren en 

gebruiken bij het uitvoeren van taken en bij het oplossen van een 

verscheidenheid van welomschreven concrete problemen 

• Handelen in vergelijkbare contexten waarin een aantal factoren 

veranderen 

• Handelen met delicate, actieve objecten 

• functioneren binnen een bepaald takenpakket met enige 

autonomie 

• Beperkte organisatorische verantwoordelijkheid opnemen voor 

eigen werk 

Niveau 4 • Concrete en abstracte gegevens (informatie en begrippen) uit een 

specifiek domein interpreteren 

• Reflectieve cognitieve en productieve motorische vaardigheden 

toepassen 

• Gegevens evalueren en integreren en strategieën ontwikkelen om 

diverse taken uit te voeren en diverse concrete, onbekende (maar 

domeinspecifieke) problemen op te lossen 

 

• Handelen in een combinatie van wisselende contexten 

• Autonoom functioneren met enig initiatief 

• Volledige verantwoordelijkheid voor eigen werk opnemen; het 

eigen functioneren evalueren en bijsturen met het oog op het 

bereiken van collectieve resultaten 

Niveau 5 • de informatie uit een specifiek domein uitbreiden met concrete en 

abstracte gegevens of met ontbrekende gegevens aanvullen; 

begrippenkaders hanteren; zich bewust zijn van de reikwijdte van 

de domeinspecifieke kennis 

• Geïntegreerde cognitieve en motorische vaardigheden toepassen 

• Kennis overdragen en procedures flexibel en inventief aanwenden 

om taken uit te voeren en concrete en abstracte problemen 

strategisch op te lossen 

 

• Handelen in een reeks van nieuwe, complexe contexten 

• Autonoom functioneren met initiatief 

• Verantwoordelijkheid opnemen voor het bereiken van persoonlijke 

resultaten en voor het stimuleren van collectieve resultaten 
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VKS-niveau Vaardigheden en kennis Context, autonomie en verantwoordelijkheid 

Niveau 6 • Kennis en inzichten uit een specifiek domein kritisch evalueren en 

combineren 

• Complexe gespecialiseerde vaardigheden toepassen, gelieerd aan 

onderzoeksuitkomsten 

• Relevante gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde 

methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om niet-

vertrouwde complexe problemen op te lossen 

• Handelen in complexe en gespecialiseerde contexten 

• Functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van 

initiatief 

• Medeverantwoordelijkheid opnemen om collectieve resultaten te 

behalen 

Niveau 7 • Kennis en inzichten uit een specifiek domein of op het 

raakvlak tussen verschillende domeinen integreren en 

herformuleren 

• Complexe nieuwe vaardigheden toepassen, gelieerd aan 

zelfstandig, gestandaardiseerd onderzoek 

• Complexe, geavanceerde en/of innovatieve probleemoplossende 

technieken en methodes kritisch beoordelen en toepassen 

• Handelen in onvoorspelbare, complexe en gespecialiseerde 

Contexten 

• Volledig autonoom functioneren met beslissingsrecht 

• Eindverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van 

collectieve resultaten 

Niveau 8 • Bestaande kennis uit een substantieel deel van een specifiek 

domein of op het raakvlak tussen verschillende domeinen 

uitbreiden en/of herdefiniëren 

• Nieuwe kennis via origineel onderzoek of geavanceerde 

wetenschappelijke studie interpreteren en creëren 

• Projecten ontwerpen en uitvoeren die de bestaande procedurele 

kennis uitbreiden en herdefiniëren, gericht op het ontwikkelen van 

nieuwe vaardigheden, technieken, toepassingen, praktijken en/of 

materialen 

• Handelen in bijzonder complexe contexten met brede, innoverende 

implicaties  

• met een hoge mate van kritische zin en sturend vermogen de 

verantwoordelijkheid opnemen voor de ontwikkeling van de 

professionele praktijk of van wetenschappelijk onderzoek 
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In Ierland  

Het Ierse nationale kwalificatiekader (QQI) is een systeem van 10 niveaus dat wordt gebruikt om 

het kwalificatiestelsel van Ierland te beschrijven. Het QQI is gebaseerd op normen van kennis, 

vaardigheid en competentie en omvat onderscheidingen die kunnen worden toegekend voor 

allerlei soorten leren. Kwalificaties die zijn behaald op school, in het voortgezet onderwijs en 

opleidingen en hoger onderwijs en opleidingen zijn allemaal opgenomen. Alle kaderkwalificaties 

hebben een QQI-niveau dat het leerniveau beschrijft en een QQI-awardtype dat het doel, de 

omvang en de doorstroommogelijkheden van een specifieke kwalificatie beschrijft. De QQI kan 

worden gebruikt door leerlingen als leidraad bij hun onderwijs- en opleidingskeuzes; door 

werkgevers en instellingen om inzicht te krijgen in kwalificaties; en door aanbieders van onderwijs 

en opleiding die de kwaliteit van de door hen aangeboden programma's willen waarborgen. 

 

Ierland heeft met andere landen samengewerkt om ervoor te zorgen dat kwalificatiekaders 

internationaal met elkaar verbonden zijn. De relatie tussen het Ierse QQI en het Europees 

Kwalificatiekader (EKK) en het Kwalificatiekader voor de Europese ruimte voor hoger onderwijs 

(QF - EHEA) is formeel vastgelegd. Daarom is het Ierse Kwalificatieraamwerk afgestemd op het 

Europese Raamwerk, zoals weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1 

Het Ierse nationale kwalificatiekader 

 

 
 

Niveau 1- en niveau 2-certificaten zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zowel jonge 

als oudere leerlingen, waaronder leerlingen met een verstandelijke handicap of een andere 

handicap, volwassenen die een opleiding hervatten, en leerlingen met weinig of geen eerdere 

kwalificaties, waaronder werkenden. Deze onderscheidingen bieden een certificaat voor leerlingen 

die naar een hoger niveau kunnen doorstromen en ook voor leerlingen die hun belangrijkste 
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prestaties op deze niveaus hebben geleverd. Elk certificaat bestaat uit een aantal onderdelen, 

meestal basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen, die de leerling in zijn eigen tempo kan 

behalen en die hij in de loop van de tijd kan cumuleren tot een certificaat van niveau 1 of 2. In Ierland 

is niveau 1 bestemd voor leerlingen met algemene leermoeilijkheden van laag tot middelmatig tot 

ernstig en zeer moeilijk niveau. Niveau 2 is voor leerlingen met algemene, laag tot matige 

leermoeilijkheden. 

In Spanje  

In 2008 hebben het Europees Parlement en de Raad de aanbeveling tot vaststelling van een 

Europees kwalificatiekader voor een levenslang leren (EKK) aangenomen, een 

gemeenschappelijk Europees referentiekader dat het mogelijk maakt de kwalificaties van de 

lidstaten aan elkaar te koppelen en de lidstaten oproept hun eigen nationale kwalificatiekaders 

vast te stellen. 

 

In 2009 vertrouwde de Spaanse regering het ministerie van Onderwijs de opstelling van het 

Spaanse kwalificatiekader toe. In 2011 eiste de wet op de duurzame economie de totstandbrenging 

van dit kader om de mobiliteit van studenten en werknemers aan te moedigen en te vergroten.  

Het Spaanse kwalificatiekader (Marco Español de Cualificaciones - MECU) is een instrument ter 

bevordering en verbetering van de toegang van eenieder tot en de deelname aan evenslang leren, 

en van de erkenning en het gebruik van kwalificaties op nationaal en Europees niveau.  

 

Het Spaanse kwalificatiekader is een nationaal kwalificatiekader (graden, diploma's en certificaten) 

dat levenslang leren omvat. Het is een structuur die kwalificaties volgens niveaus ordent en die van 

het meest elementaire tot het meest complexe leren omvat. Het omvat derhalve algemeen en 

volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, en hoger onderwijs. Het omvat: 

• kwalificaties die buiten het onderwijsstelsel zijn verkregen door bijscholing, werk, 

samenwerking met NGO's, enz.; 

• in het onderwijssysteem behaalde kwalificaties. 

 

Het Spaanse kwalificatiekader heeft tot doel de verschillende subsystemen van onderwijs en 

opleiding op elkaar af te stemmen en te coördineren en de in het kader van het verplicht, 

postsecundair en hoger onderwijs verkregen kwalificaties op te nemen, alsmede de validatie van 

niet-formeel en informeel leren te integreren. 

 

De acht niveaus van het voorgestelde kader bestrijken alle soorten kwalificaties in Spanje. De 

niveaudescriptoren worden gedefinieerd in termen van kennis, vaardigheden en competenties.  

 

Zoals tabel 3 toont, zijn vier hogere niveaus compatibel met de niveaus van het Spaanse 

kwalificatiekader voor hoger onderwijs (Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior - MECES), gebaseerd op de Dublin-descriptoren. De niveaus binnen MECES worden 

aangeduid met 1 tot 4 en komen overeen met de vier niveaus van het FQ-EHEA: técnico superior 

(gevorderd beroepsonderwijs), grado (bachelor), master (master) en doctor (doctoraat). Hiervan 

is het eerste een niet-universitair hoger onderwijsniveau, dat is opgenomen om levenslang leren te 
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ondersteunen en te bevorderen. Sommige geavanceerde beroepsopleidingen worden beschouwd 

als hoger onderwijs, maar worden buiten het universitaire systeem om gevolgd; dergelijke 

geavanceerde beroepsopleidingen kunnen niet alleen worden erkend voor toelating tot de 

universiteit, maar ook als ECTS-studiepunten wanneer de vakken/leerresultaten naar behoren op 

elkaar zijn afgestemd. 

 

Tabel 3 

Het Spaanse kwalificatiekader vergeleken met het Europees kwalificatiekader 

 

Spaans kwalificatiekader voor hoger onderwijs (MECES) 
Europees 

kwalificatiekader 

NIVEAUS KWALIFICATIES NIVEAUS 

1 
Gevorderd 
Technicus 

Beroepsopleiding Technicus voor gevorderden 
Geavanceerde Technicus Plastische Kunsten en Design 
Sportonderwijs Advanced Technician 

Niveau 5 

2 Bachelor Bachelor's Degree 
Certificaat voor gevorderde artistieke vorming 

Niveau 6 

3 Master's 

Master's Degree 
Master's Degree in Artistieke Opvoeding  
een bachelordiploma van ten minste 300 ECTS-
studiepunten, waarvan ten minste 60 ECTS-
studiepunten op masterniveau, dat dit 
kwalificatieniveau heeft verkregen bij besluit van de 
universiteitsraad 

Niveau 7 

4 PhD Doctorale graad Niveau 8 

 

Het Koninklijk Besluit dat de grondslagen zal leggen voor de tenuitvoerlegging ervan (MECU) is 

momenteel in voorbereiding. In het kader van dit project wordt de oprichting aanbevolen van een 

comité waarin sociale actoren, ministeries, vakbonden en de meest representatieve 

werkgeversorganisaties, alsmede deskundigen op het gebied van beroepskwalificaties van 

verschillende sectoren zitting hebben. Deze commissie zou moeten beslissen over de toewijzing 

van kwalificaties aan de niveaus van het Spaanse kwalificatiekader, die op drie criteria zou moeten 

worden gebaseerd: 

 vergelijkbaarheid tussen de descriptoren van de kwalificaties, gedefinieerd als 

leerresultaten, en de niveaudescriptoren van het Spaanse kwalificatiekader; 

 toepassing van een gemeenschappelijk systeem voor kwaliteitsborging in het hoger 

onderwijs en de beroepsopleiding; 

 openbaar overleg met de organen en organisaties die betrokken zijn bij het ontwerpen van 

kwalificaties in hun respectievelijke sectoren. 

Het is de bedoeling om in de eerste plaats de kwalificaties van het formeel onderwijs toe te wijzen 

aan de niveaus van het Spaanse kwalificatiekader. De toewijzing van kwalificaties in verband met 

de validatie van niet-formeel en informeel leren zal naar verwachting gecompliceerder zijn.  

  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-69_en#technician
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/glossary-69_en#technician
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3. Aanpassing van het Europees, Belgisch, Spaans en Iers 

kwalificatiekader  

 

De nationale kaders kunnen op één lijn worden gebracht met het EKK, zoals figuur 2 toont10. 
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Figuur 2  

Afstemming van de nationale kaders van Ierland, België (Vlaanderen) en Spanje op het EKK 
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Hoofdstuk 4: Inhoud van het lesmateriaal  

Leren door de bril van duurzaamheid is een fundamenteel kenmerk van onderwijs voor duurzame 

ontwikkeling. Het is belangrijk dat studenten vandaag kunnen ontwerpen en creëren zonder de 

behoeften van de student van morgen in gevaar te brengen. Het kan een verschuiving in de 

denkwijze van studenten bevorderen en hen in staat stellen onze wereld veiliger, gezonder en 

welvarender te maken, waardoor de kwaliteit van leven voor iedereen wordt verbeterd.  

1. SUSKIDS Virtuele Leeromgeving  

Doel 

De SUSKIDS Virtuele Leeromgeving (VLE) is een online platform waarop leerkrachten en leerlingen 

een cursus over duurzaamheid kunnen volgen. Het platform combineert informatie en activiteiten 

om een leuke manier van leren te garanderen. Door deel te nemen aan het platform worden niet 

alleen vaardigheden op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld, maar kunnen studenten ook 

digitale vaardigheden opdoen.  

Inhoud  

De inhoud van het SUSKIDS project is georganiseerd rond vier themalijnen: 

 

Thema 1: Het milieu 

Dit onderdeel is bedoeld om de omgeving in de buurt van de leerling te verkennen en te leren over 

materialen en voorwerpen die hier ontdekt kunnen worden. De leerlingen zullen leren hoe ze 

kunnen bijdragen tot hun onmiddellijke gemeenschap door participatie aan het behoud van het 

ecologisch evenwicht van hun omgeving. 

 

Thema 2: Afval 

Dit onderdeel richt zich op recycling. Welke materialen kunnen wel en welke niet worden 

gerecycleerd, afvalvermindering en upcycling van materialen die niet kunnen worden gerecycleerd. 

Onderzoeken van door de mens gemaakte en natuurlijke materialen die worden gebruikt om een 

woning te bouwen. Identificatie van producten en hoe deze kunnen worden gebruikt om te 

bouwen. 

 

Thema 3: Waar gaat afval naartoe? 

Dit onderdeel is erop gericht te begrijpen wat we met het afval doen. 

 

Thema 4: Bouw en milieu 

Leren over het gebruik van gerecycleerde producten in constructies en een constructie ontwerpen 

en maken die functioneel zal zijn om een bepaald gewicht te houden. 
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Leerresultaten  

De materialen in de onderdelen ondersteunen het onderwijzen en leren van de vaardigheden die 

in het project worden nagestreefd. Ze zijn universeel van opzet en kunnen worden aangepast aan 

individuele studenten en cursusniveaus. 

 

De belangrijkste leerdoelen zijn: 

• Thema 1: de natuur, het schone en de mooie dingen om hen heen waarderen. 

• Thema 2: begrijpen wat afval is. 

• Thema 3: het belang inzien van afvalvermindering 

• Thema 4: afval gebruiken om materialen te maken die goed zijn voor het milieu en begrijpen 

hoe de bouw afval veroorzaakt en wat het begrip duurzaamheid inhoudt 

Evaluatie 

De activiteiten in de VLE worden direct in het platform geëvalueerd, om het leerproces van de 

student te ondersteunen. Studenten krijgen feedback over hun prestaties in de vorm van visuele 

en auditieve signalen. Bij het voltooien van cursussen en het succesvol oplossen van activiteiten, 

worden studenten beloond met punten.  

2. SUSKIDS cursus  

Doel  

De SUSKIDS leerlijn 'Design for sustainable living' (ontwerpen voor duurzaam leven) is een Junior 

cyclus cursus over het onderwerp duurzaamheid die studenten in staat wil stellen en bekwamen in: 

• inzicht in afvalvermindering en recycling;  

• zich bewust zijn van de noodzaak van duurzaamheid in hun plaatselijke omgeving of 

gemeenschap;  

• actief deel te nemen aan de lokale en ruimere gemeenschap;  

• het gebruik van materialen in gebouwde objecten analyseren;  

• ontwerpen en realiseren van een artefact van hun eigen creatie. 

 

Een Junior-cyclusopleiding is een onderwijssoort die leerlingen in het middelpunt van de 

onderwijservaring plaatst en hen in staat stelt actief deel te nemen aan hun gemeenschap en aan 

de samenleving en vindingrijke en zelfverzekerde leerlingen te zijn in alle aspecten en stadia van 

hun leven. Junior cyclus is inclusief voor alle studenten en draagt bij tot gelijke kansen, 

participatie en uitkomsten voor iedereen.  

 

De cursus is bedoeld om toegankelijk te zijn voor jongeren met het syndroom van Down op niveau 

1, 2 of 3 van het EKK. Een jongere met het syndroom van Down zal deze leerlijn volgen op het niveau 

dat past bij zijn of haar leerfase en mogelijkheden. 
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Inhoud  

De cursus bestaat uit drie onderdelen met een specifieke focus en een overkoepelend onderdeel. 

De drie onderdelen nemen de student mee op een reis om duurzaamheid te verkennen door een 

verschillende lens, namelijk: de lokale omgeving, ontwerp en realisatie. Het verbindende deel zorgt 

ervoor dat de cursus als geheel de studenten een veelzijdige ervaring van duurzaamheid geeft. 

 

Onderdeel 1: Duurzaamheid door het lokale omgeving 

In dit onderdeel ontwikkelen de studenten de nodige vaardigheden om hun lokale of 

gemeenschapsomgeving te verkennen om materialen en duurzame praktijken in hun omgeving te 

identificeren in structuren, voorzieningen en gebouwde objecten. De studenten treden op als 

actieve deelnemers door een duurzaam initiatief of duurzame initiatieven te nemen in een 

omgeving van hun keuze. 

 

Onderdeel 2: Duurzaamheid door ontwerp 

In dit onderdeel zullen de studenten ontwerpvaardigheden ontwikkelen door de bril van 

duurzaamheid. Ze worden in staat gesteld en ondersteund bij het onderzoeken van en oordelen 

over de eigenschappen en de geschiktheid voor gebruik van een reeks materialen. De leerlingen 

brengen hun begrip van materialen in de praktijk door een gestructureerde planning voor de latere 

realisatie van een artefact.     

 

Onderdeel 3: Duurzaamheid door realisatie 

In dit onderdeel ontwikkelen de leerlingen de nodige vaardigheden om een gebruiksvoorwerp te 

maken van duurzaam gerecycleerd materiaal. Ze worden aangemoedigd om de vaardigheden van 

deel twee te integreren en hun artefacten te verfijnen via een iteratief ontwerpproces.   

 

De cursus is ontworpen voor ongeveer 100 uur (of lesuren) betrokkenheid van de student. 

Leerresultaten  

Leerresultaten zijn verklaringen in leerplanspecificaties om de kennis, het begrip, de vaardigheden 

en de waarden te beschrijven die studenten moeten kunnen aantonen nadat zij de cursus hebben 

voltooid. De leerresultaten gelden voor alle studenten en geven de resultaten weer voor studenten 

aan het eind van hun studieperiode. De leerresultaten zijn universeel van opzet, zodat studenten 

en docenten ermee aan de slag kunnen op niveau 1, 2 of 3. De resultaten zijn binnen elk onderdeel 

genummerd, met een maximum van zes leerresultaten per onderdeel. De nummering is in de eerste 

plaats bedoeld om de leraren te helpen bij hun planning en impliceert geen hiërarchie in het belang 

van de resultaten zelf. 

Algemene leerresultaten 

Hoofddoel: De volgende leerresultaten liggen ten grondslag aan het contextuele leren dat in de 

drie onderdelen wordt geschetst en vormen de basis voor alle planning van onderwijs en leren in 

deze korte cursus. 
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Studenten moeten in staat zijn om: 

1. duurzame praktijken en het gebruik van materialen in hun omgeving te onderzoeken 

2. materialen te analyseren op basis van hun eigenschappen en gebruik 

3. representaties van gegevens/informatie te interpreteren 

4. veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en op te nemen als onderdeel van hun werk 

5. reflectietechnieken in hun werk op te nemen 

6. te communiceren via het meest geschikte medium 

Leerresultaten deel 1 

Hoofddoel: Leerlingen leren hoe ze duurzame, participerende burgers kunnen zijn in hun lokale 

omgeving of gemeenschap. 

 

Studenten moeten in staat zijn om: 

1.1. hun lokale omgeving of gemeenschap te onderzoeken om duurzame behoeften vast te 

stellen 

1.2. een initiatief te plannen en te ontwikkelen dat een specifieke duurzame actie oplevert  

1.3. hun ideeën/gedachten te presenteren aan een publiek 

1.4. individueel of in teamverband een initiatief uit te voeren 

1.5. hun eigen werk te evalueren na het voltooien van een taak 

Leerresultaten deel 2 

Hoofddoel: De leerlingen leren de nodige vaardigheden om acties te onderzoeken en te plannen 

die zullen leiden tot de latere realisatie van een artefact.  

 

Studenten moeten in staat zijn om: 

3.1 oplossingen voor een ontwerpprobleem te onderzoeken 

3.2 hun ideeën uit te werken tot een oplossing 

3.3 upcycling te integreren in een oplossingsontwerp  

3.4 een gestructureerde aanpak voor het oplossen van een probleem te plannen en te 

presenteren 

3.5 de geschiktheid van een reeks materialen te testen en te evalueren  

3.6 iteratief bezig te zijn met een ontwerpproces 

Leerresultaten deel 3 

Hoofddoel: De leerlingen leren de nodige vaardigheden om een artefact te realiseren dat van hun 

eigen ontwikkelde plannen is afgeleid.  

  

Studenten moeten in staat zijn om: 

3.1 een reeks assemblagetechnieken vast te stellen  

3.2 een strategie te ontwikkelen om materialen te verzamelen voor duurzaam hergebruik 

3.3 een reeks gereedschappen/uitrusting te gebruiken om een artefact te realiseren 
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3.4 hun gerealiseerde artefact te evalueren 

Verbanden met leerverklaringen 

De cursus "Ontwerpen voor duurzaam leven" kan worden gevolgd als onderdeel van een 

Juniorcyclus en als zodanig zijn de leerresultaten van deze cursus gerelateerd aan centrale 

kenmerken van leren en onderwijzen in de juniorcyclus22. Tabel 4 geeft een overzicht van hoe de 

cursus aan deze centrale kenmerken kan worden gekoppeld. 

 

Tabel 4 

Verbanden tussen de SUSKIDS cursus en de Junior Cyclus leerverklaringen 

 

Verklaring Voorbeelden van relevant leren in de cursus  

SOL 1: De student communiceert 

doeltreffend met uiteenlopende 

middelen in uiteenlopende contexten 

Nadat de leerlingen duurzame activiteiten in hun eigen 

omgeving hebben onderzocht, delen zij hun 

bevindingen mee via elk geschikt medium.  

Terwijl ze een plan ontwikkelen, zullen de leerlingen 

hun ideeën/gedachten verfijnen door middel van 

discussies en gesprekken over hun werk. 

SOL 9: De leerling begrijpt het 

ontstaan en de gevolgen van 

milieuaspecten van de wereld om 

hem/haar heen. 

Leerlingen onderzoeken hun plaatselijke omgeving of 

gemeenschap op voorbeelden van duurzame 

praktijken.  

De studenten nemen deel aan activiteiten waarbij 

wordt onderzocht op welke gebieden er behoefte is 

aan de invoering van een duurzame praktijk. 

SOL 7: De student waardeert wat het 

betekent om een actieve burger te 

zijn, met rechten en 

verantwoordelijkheden in een lokale 

en ruimere context.     

Studenten ontwikkelen een inzicht in hoe ze actieve, 

duurzame burgers kunnen worden door deel te nemen 

aan een reeks activiteiten in hun lokale omgeving of 

gemeenschap, 

SOL 23: De student brengt een idee 

van concept tot realisatie. 

Terwijl ze werken aan een ontwerpopdracht, moeten 

de leerlingen een plan ontwikkelen om een antwoord 

te vinden dat zal worden geproduceerd als een artefact 

of gebouwd object.  

Studenten ontwikkelen ideeën over hoe ze een 

initiatief in de klas kunnen ontwikkelen en leiden. 
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Evaluatie 

Deze korte cursus ondersteunt verschillende benaderingen van evaluatie. Sommige leerresultaten 

lenen zich voor een eenmalige evaluatie, andere voor een evaluatie op doorlopende basis wanneer 

de leerlingen zich bezighouden met verschillende leeractiviteiten zoals discussiëren, uitleggen, 

onderzoeken, presenteren, plannen en actie ondernemen. In deze contexten denken de leerlingen 

met hun leraren en medeleerlingen na en vormen zij een oordeel over hun eigen leerproces en 

dat van anderen door te kijken naar de kwaliteit van hun werk. Voortdurende evaluatie 

ondersteunt de leerlingen op de 3 niveaus van het Junior Cycle programma en bereidt hen voor op 

de klassikale evaluatie die bij deze cursus hoort.   

 

Het is de bedoeling dat de leerlingen over bewijzen van hun leerproces beschikken in 

uiteenlopende vormen, zoals, maar niet beperkt tot, e-boeken, foto's, video, audio-opnamen, 

geschreven stukken, portfolio's van werk, praktische activiteiten en gedifferentieerde taken, 

afhankelijk van het niveau van de leerling en het traject waarin hij/zij zich bevindt.   

Klassikale evaluatie: Duurzaamheid in actie 

Klassikale evaluaties zijn de gelegenheden waarbij de leraar de leerlingen beoordeelt in de 

specifieke beoordeling(en) die in de specificatie van het vak of de cursus zijn opgenomen. 

Cursussen van de juniorcyclus op niveau 1, 2 en 3 moeten één klassikale beoordeling hebben. Waar 

mogelijk nemen docenten van cursussen deel aan evaluatievergaderingen over leren en 

beoordeling. 

 

Deze klassikale evaluatie is een reflectieopdracht gebaseerd op de deelname en het leren van de 

individuele student tijdens de studie van deze cursus. De reflectieopdracht moet aspecten van alle 

drie de onderdelen van de cursus omvatten. De studenten kunnen bijvoorbeeld nadenken over: 

• sleutelmomenten van het leren van de cursus; 

• uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd en hoe deze uitdagingen werden 

overwonnen; 

• hun bijdrage in (een) specifieke taak (taken); 

• wat ze persoonlijk bereikt hebben via hun deelname aan deze cursus. 

 

De studenten leggen hun ervaringen vast in een leerlogboek dat na afloop van de cursus wordt 

gepresenteerd. De leerlingen kunnen kiezen uit een combinatie van benaderingen voor de 

presentatie van hun leerverslag. Het leerverslag kan in een in overleg met de leraar te bepalen 

formaat worden opgesteld, waarin het werk van de leerling tijdens de klassikale evaluatie wordt 

vastgelegd. Het leerverslag kan worden gemaakt in een formaat dat geschikt is voor het vastleggen 

van de reflecties van de leerlingen. Figuur 3 geeft een overzicht van voorbeelden van 

leerlogboekformaten.  Deze lijst is niet exhaustief bedoeld, maar dient om suggesties te geven voor 

de mogelijke keuzes bij de ontwikkeling van het leerverslag. 
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Figuur 3 

Leerlogboek formaten 

 

 

 

 

  

in geschreven vorm, bv. een verslag

in digitale vorm, bv. een blog, video 
of diavoorstelling;

in visuele vorm, bv. grafiek, model  
of afbeelding;

in audiovorm, bv. podcast of 
spraakopname. 
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Hoofdstuk 5: Evaluatiemethoden  

Om ervoor te zorgen dat beoordelingssystemen het leren verbeteren, en niet alleen maar meten, 

moeten studenten centraal staan in het beoordelingskader. Om levenslang lerenden te worden, 

moeten zij in staat zijn hun eigen vooruitgang te beoordelen, hun inzichten aan te passen en de 

controle over hun eigen leren te nemen. Beoordeling kan alleen tot betere leerresultaten leiden 

als de studenten zelf actie ondernemen en beoordelingsinformatie gebruiken om leemten in hun 

eigen leerproces op te vullen. (Synergieën voor beter leren, OESO, 2013) 

1. Systematisch zoeken naar evaluatiemethoden  

Na de ontwikkeling van het lesmateriaal en de vaststelling van de leerdoelen blijft de vraag: zijn 

deze materialen in staat om duurzame vaardigheden op een duurzame manier over te dragen? 

Evaluatiemethoden zijn nodig om het leerproces van de leerlingen vast te leggen en te beoordelen 

in welke mate zij de leerdoelen hebben bereikt. Een leerproces is complex, net als dat zijn. Daarom 

willen wij richtlijnen bieden waarin de succesfactoren en de essentiële voorwaarden worden 

aangegeven waaronder evaluatie zou kunnen plaatsvinden. 

 

Maar welke evaluatiemethoden geven dit duurzame leerproces het best weer? In wat volgt zal 

deze vraag op systematische wijze worden behandeld.  

 

In de eerste plaats worden evaluatiemethoden en voorbeelden van evaluatie vanuit verschillende 

perspectieven aangereikt. Dit wordt verkregen door systematisch te zoeken in literatuur, cases en 

andere informatiebronnen. Ten tweede wordt dit gekoppeld aan input van deskundigen over 

evaluatiemethoden. Deze wordt verkregen door middel van een focusgroep discussie. Ten derde 

worden uitgebreide richtlijnen voorgesteld op basis van de vorige stappen en de validering door 

deskundigen. Dit gebeurt door middel van een Delphi-analyse. 

 

Evaluatie in het onderwijs omvat het verzamelen, interpreteren en gebruiken van informatie over 

de leerprocessen en -resultaten. Ze neemt verschillende vormen aan en kan op verschillende 

manieren worden gebruikt. Daarom wordt een breed perspectief gehanteerd en wordt gezocht 

naar beoordelingsmethoden die geschikt en succesvol zijn vanuit de invalshoek van: 

• Juniorcyclus korte cursussen 

• Studenten met het syndroom van Down 

• Inclusief onderwijs 

• Duurzaamheid 

 

Deze benadering vanuit een veelzijdig perspectief zal resulteren in op maat gesneden 

evaluatierichtlijnen die het best aansluiten bij de behoeften en de context van het SUSKIDS-

leermateriaal.  
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Evaluatie van korte cursussen van de Juniorcyclus  

Het doel van evaluatie op het niveau van korte cursussen van de juniorcyclus is het leren van 

studenten te ondersteunen22. Evaluatie in korte cursussen van de Juniorcyclus is gewoonlijk van 

formatieve aard22. Formatieve evaluatie is, in tegenstelling tot summatieve evaluatie (evaluatie van 

het leren), gericht op het leerproces (evaluatie om te leren), legt de groei vast en vindt plaats tijdens 

het leerproces. Dit betekent dat het bewijs van leren wordt gegenereerd volgens de specificatie 

van de cursus en rechtstreeks verband houdt met de doelstellingen en leerresultaten van de cursus. 

Het leidende principe is dat er niet meer dan twee klassikale beoordelingen bij betrokken mogen 

zijn en dat de prestaties van de cursisten worden beschreven aan de hand van een op nationaal 

niveau vastgestelde gemeenschappelijke reeks descriptoren.  

 

De SUSKIDS cursus is zo ontwikkeld dat hij zich leent voor een grote verscheidenheid aan 

benaderingen van evaluaties. Sommige leerresultaten lenen zich voor een eenmalige, klassikale 

evaluatie, terwijl andere het best op continue basis kunnen worden beoordeeld.  

 

Continue, formatieve evaluatie bestaat uit routinematige, door de leraar ontworpen taken en 

toetsen en is het meest geschikt voor leeractiviteiten zoals discussiëren, uitleggen, onderzoeken, 

presenteren, plannen en actie ondernemen. Het evalueren van deze activiteiten zou bestaan uit 

reflectie door leerlingen, leerkrachten en medeleerlingen door de kwaliteit van hun eigen of 

andermans werk te beoordelen en te bekijken. Formatieve evaluatie vertrekt van leerresultaten 

zoals bepaald door een vak of cursus om leerintenties en succescriteria te ontwikkelen die met de 

leerlingen worden gedeeld en besproken in de vorm van feedback. Deze manieren van feedback 

geven en ontvangen ondersteunt de leerlingen op hun weg naar de volgende stappen in hun 

leerproces en bereidt hen voor op klassikale evaluatie. 

 

Klassikale evaluatie is een situatie waarin de leraar de leerlingen beoordeelt in de specifieke 

evaluaties die in de specificatie van het vak of de cursus zijn opgenomen. In het geval van vakken 

uit de eerste cyclus is er meestal één klassikale beoordeling. Voorbeelden van klassikale 

beoordelingen zijn: het publiceren van een pagina op de website van de school, het ontwerpen en 

uitvoeren van een enquête-onderzoek, ... 

 

Deze combinatie van evaluaties levert informatie op over een breed scala, die van groot belang is 

om alle leermogelijkheden en -ervaringen van leerlingen tijdens hun leerproces naar waarde te 

schatten en zowel henzelf als hun ouders een breder beeld van het leren van de leerlingen te 

geven22. 

 

Het is van cruciaal belang dat de nadruk ligt op het toekomstig leerproces, aangezien de 

beoordeling verder moet gaan dan cijfers en graden en niet alleen gericht moet zijn op prestaties 

uit het verleden. Juniorcyclus cursussen worden beoordeeld door de docenten van de leerling en 

aan de leerlingen en ouders gerapporteerd tijdens en aan het eind van de juniorcyclus.  
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Samengevat zijn de belangrijkste principes voor de evaluatie van cursussen van de Juniorcyclus: 

❖ Formatieve beoordeling wordt aanbevolen, maar de SUSKIDS-leerresultaten lenen zich 

zowel voor continue als klassikale evaluatie; 

❖ Leerlingen moeten op verschillende manieren, onder meer met digitale media, 

geluidsopnames en schriftelijke stukken, bewijzen leveren van wat ze hebben geleerd; 

❖ Beoordeling is het doeltreffendst als het verder gaat dan cijfers en niet alleen gericht is op 

hoe de leerling het in het verleden heeft gedaan, maar ook op de volgende stappen voor 

verder leren 

Evaluatie van leerlingen met het syndroom van Down  

In de eerste plaats moeten de gebruikte methodologieën worden aangepast aan de doelgroep, in 

dit geval personen met downsyndroom tussen 12 en 18 jaar. Individuele evaluatie wordt vaak 

aanbevolen. Elke leerling met het syndroom van Down moet worden behandeld als een individu, 

wiens onderwijs is gebaseerd op een beoordeling van zijn/haar sterktes en behoeften.  

 

Leerlingen met downsyndroom zijn sterke visuele leerlingen met een voorkeur voor expliciet leren. 

Zij kunnen echter belemmerd worden door visuele beperkingen. Evaluatie kan daarom het beste 

inspelen op hun expliciete en visuele leerproces door gebruik te maken van afbeeldingen, foto's of 

visuele hulpmiddelen, maar deze moeten wel groot of duidelijk genoeg zijn om zichtbaar te zijn. 

 

Leren kost tijd, dus moet de evaluatie ook zijn tijd nemen. Herhaling van informatie kan samengaan 

met voortdurende evaluatie, als een manier om het leerproces te volgen. Er kunnen kleine stappen 

worden gezet door beperkte stukjes informatie te geven, dit te herhalen en te evalueren hoe deze 

informatie wordt verwerkt alvorens naar de volgende stap over te gaan.  

 

Bij voorkeur hanteren leerkrachten een breed perspectief op evaluatie door methoden te 

combineren. Vragen stellen, observeren en het verzamelen van voorbeelden van het werk zijn 

allemaal methoden die kunnen worden gebruikt en moeten worden gecombineerd om een breed 

perspectief op het functioneren van de leerling te krijgen2. Ook moet een breed perspectief op 

leerdoelen worden gehanteerd buiten die in het leerplan en de klas. Dit betekent dat de leerdoelen 

ook sociale vaardigheden (bv. vriendschappen sluiten en communiceren met klasgenoten) of 

zelfzorgvaardigheden moeten omvatten. Ook wordt aanbevolen zoveel mogelijk toe te passen op 

en over te dragen naar hun dagelijkse omgeving, zodat bij de evaluatie ook rekening moet worden 

gehouden met tekenen van leren en consolidatie buiten het klaslokaal. 

 

Daarom moeten sociale vaardigheden deel uitmaken van de beoordeling. Leerlingen met 

downsyndroom vertonen over het algemeen goede sociale vaardigheden en een groot vermogen 

om te leren door imitatie. Daarom kunnen peer-evaluatie en informatie verzameld via rolmodellen 

zoals klasgenoten of ouders gebruikt worden bij de beoordeling. 

 

De behoefte aan voorspelbaarheid vertaalt zich ook in aanbevelingen voor de evaluatie. Meer 

bepaald moet de evaluatie gericht zijn op vaardigheden, activiteiten en methoden die de leerlingen 
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al tijdens hun leerproces hebben leren kennen. Ook wordt geadviseerd om op een systematische 

manier te beoordelen om de voorspelbaarheid te vergroten. 

 

 

Samengevat zijn de belangrijkste principes voor de evaluatie van leerlingen met downsyndroom: 

❖ Behandel elke leerling met het syndroom van Down als een individu en beoordeel op basis 

van zijn/haar sterke punten en behoeften; 

❖ Focus op beperkte stappen in het leerproces om te herhalen en te evalueren; 

❖ Gebruik visuele methoden, aangepast aan visuele beperkingen; 

❖ Combineer evaluatiemethoden zoals vragen stellen, observeren en het verzamelen van 

werkvoorbeelden om een breed perspectief te krijgen;  

❖ Wees systematisch en voorspelbaar; 

❖ Houd rekening met sociaal leren en sociale vaardigheden, zowel binnen als buiten de klas. 

Evaluatie van duurzaamheid  

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) of milieueducatie heeft tot doel leerlingen te 

activeren in het thema milieu, door bewustmaking, het opbouwen van een positieve houding, het 

vergroten van kennis en het overbrengen van duurzame vaardigheden11. Het is belangrijk op te 

merken dat kennisoverdracht niet voldoende is bij het onderwijzen van duurzaamheid, omdat 

kennis alleen niet leidt tot milieuvriendelijk gedrag. Leerkrachten moeten op deze vaardigheden 

inspelen door mogelijkheden te creëren om een positieve houding op te bouwen, rolmodellen te 

bieden en activiteiten uit te voeren om duurzaamheidsvaardigheden te vergroten11. 

 

De landen van de Verenigde Naties hebben in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) 

gemeenschappelijke doelstellingen geformuleerd om veranderingen te bewerkstelligen in 

vaardigheden, waarden en attitudes die leiden tot duurzamere samenlevingen. Onderwijs is als 

expliciet, op zichzelf staand doel voor duurzame ontwikkeling opgenomen in de 2030-agenda voor 

duurzame ontwikkeling: "Zorgen voor inclusief en erchtvaardig kwaliteitsonderwijs en de 

mogelijkheden tot levenslang leren voor iedereen bevorderen" (https://sdgs.un.org/goals/goal4). 

Dit geeft niet alleen het belang van milieueducatie aan, maar definieert het ook als een doel op zich 

en als een middel om andere SDG’s te bereiken. Het SUSKIDS project draagt bij aan dit doel en 

middel door leermogelijkheden te creëren voor inclusief onderwijs en tegelijkertijd duurzame 

vaardigheden te onderwijzen, en er zo voor te zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden 

verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. 

 

Bovendien heeft de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

(UNESCO) onlangs een gids gepubliceerd over het gebruik van EDO bij het leren voor en het 

bereiken van de SDG's, door leerdoelen, onderwerpen en leeractiviteiten te identificeren12.  Die kan 

dienen als leidraad voor internationale leerdoelen voor EDO.  Aangezien het SUSKIDS leermateriaal 

betrekking kan hebben op meerdere SDG’s, worden in tabel 5 algemene leerdoelen gepresenteerd 

die relevant zijn voor alle SDG’s. 

 

https://sdgs.un.org/goals/goal4
https://sdgs.un.org/goals/goal4
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UNESCO stelt ook voor de leerresultaten op het gebied van EDO te beoordelen. Hoewel deze als 

degelijke uitgangspunten voor de beoordeling van duurzaamheid kunnen dienen, moet toch 

worden vermeld dat de beoordeling van dit soort leerdoelen sterk afhangt van de context. Er zijn 

vele manieren om EDO-leerresultaten te beoordelen, en daarom beveelt UNESCO aan om de 

beoordelingsmethode af te stemmen op de leerdoelen en op de onderwijs- en leerpraktijken, en 

om een reeks methoden te gebruiken12. Deze waaier van evaluatiemethoden moet verder gaan dan 

de traditionele evaluatie en meer reflectieve en prestatiegerichte methoden omvatten om een 

diepgaand inzicht in het leerproces te verwerven en de inzichten van de leerlingen vast te leggen. 

Voorbeelden zijn: feedback van de leraar, feedback van medeleerlingen en zelfbeoordeling (bv. 

reflectieve dagboeken of portfolio's). Het doel moet zijn de leerling in staat te stellen zijn eigen 

leerproces te volgen en mogelijkheden voor verbetering aan te wijzen. 

 

Samengevat zijn de belangrijkste principes voor de evaluatie van duurzaamheid: 

❖ Houding en gedrag beschouwen als de belangrijkste indicatoren van duurzaamheid, kennis 

is niet voldoende; 

❖ Stem de beoordeling af op de leerdoelen; 

❖ Gebruik brede waaier aan evaluatiemethoden, met aandacht voor meer reflectieve en 

prestatiegerichte methoden; 

❖ Leerlingen aanmoedigen om hun eigen leerproces te volgen door feedback van leraren, 

medeleerlingen en zichzelf (bv. met behulp van reflectiejournaals of portfolio's). 
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Tabel 5 

Algemene ESD-leerdoelen die relevant zijn voor alle SDG's12. 

 

Sleutelcompetentie Uitleg 

Competentie 

systeemdenken 

Het vermogen om verbanden te herkennen en te begrijpen; complexe 

systemen te analyseren; te bedenken hoe systemen zijn ingebed in 

verschillende domeinen en op verschillende schalen; en om te gaan met 

onzekerheid 

Anticiperende bekwaamheid Het vermogen om meerdere - mogelijke, waarschijnlijke en wenselijke - 

toekomsten te begrijpen en te evalueren; een eigen toekomstvisie te 

ontwikkelen; het voorzorgsbeginsel toe te passen; de gevolgen van 

acties te beoordelen; en met risico's en veranderingen om te gaan. 

Normatieve competentie Het vermogen om de normen en waarden die ten grondslag liggen aan 

iemands handelen te begrijpen en te overdenken; en te onderhandelen 

over duurzaamheidswaarden, -beginselen, -doelstellingen en -

streefcijfers, in een context van belangenconflicten en compromissen, 

onzekere kennis en tegenstrijdigheden 

Strategische competentie Het vermogen om gezamenlijk innovatieve acties te ontwikkelen en uit 

te voeren die de duurzaamheid op lokaal niveau en daarbuiten 

bevorderen. 

Samenwerkingscompetentie Het vermogen om van anderen te leren; de behoeften, perspectieven en 

handelingen van anderen te begrijpen en te respecteren (empathie); 

anderen te begrijpen, zich tot anderen te verhouden en er gevoelig voor 

te zijn (empathisch leiderschap); met conflicten in een groep om te gaan; 

en het gezamenlijk en participatief oplossen van problemen te 

vergemakkelijken. 

Competentie kritisch 

denken 

Het vermogen om normen, praktijken en opvattingen in twijfel te 

trekken; na te denken over de eigen waarden, percepties en 

handelingen; en een standpunt in te nemen in het 

duurzaamheidsdiscours. 

Zelfbewustzijn competentie Het vermogen om na te denken over de eigen rol in de lokale 

gemeenschap en de (mondiale) samenleving; het vermogen om het 

eigen handelen voortdurend te evalueren en verder te motiveren; en het 

vermogen om met gevoelens en verlangens om te gaan. 

Geïntegreerd 

probleemoplossend 

vermogen 

Het overkoepelende vermogen om verschillende 

probleemoplossingskaders toe te passen op complexe 

duurzaamheidsproblemen en levensvatbare, inclusieve en billijke 

oplossingsrichtingen uit te werken die duurzame ontwikkeling 

bevorderen, en daarbij bovengenoemde competenties te integreren. 

Evalueren op een inclusieve manier  

Evaluatie moet inclusie bevorderen in plaats van belemmeren. Inclusief evalueren is een 

benadering van evaluatie in reguliere settings waarbij beleid en praktijk erop gericht zijn het leren 

van alle leerlingen zo veel mogelijk te bevorderen. Het algemene doel van "inclusieve" evaluatie is 

dat alle evaluatiebeleidslijnen en -procedures de succesvolle deelname en inclusie van alle 

leerlingen moeten ondersteunen en bevorderen. 
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Wat de vorm van de evaluatie betreft, moet rekening worden gehouden met de 

evaluatiemaatregelen. De evaluatiemaatregelen voor leerlingen, bijvoorbeeld de ondersteuning 

door een assistent voor speciale behoeften of de ondersteuning door ondersteunende 

technologieën, moeten in overeenstemming zijn met de regelingen die de school heeft getroffen 

om het leren van de leerling gedurende het hele jaar te ondersteunen. Wanneer een school 

oordeelt dat een leerling een specifiek fysiek probleem of leermoeilijkheden heeft, kunnen 

passende evaluatiemaatregelen worden getroffen om de gevolgen van de beperking voor de 

prestaties van de leerling in de evaluatie zoveel mogelijk weg te nemen. Dergelijke aanpassingen, 

waardoor alle leerlingen toegang krijgen tot het leerplan en de beoordeling, zijn gebaseerd op 

specifieke behoeften. 

 

Wat de inhoud van de evaluatie betreft, moet rekening worden gehouden met het gevoel van 

eigenwaarde en het algemene welzijn van de leerlingen om tot een inclusieve aanpak te komen13. 

Beoordeling moet dienen om het leren te bevorderen en vooruitgang te boeken, dus moet de 

rapportering vooruitgang tonen en manieren voor de leerling om zich te verbeteren. Vooral voor 

leerlingen met bijzondere noden moet de evaluatie een kwalitatieve evaluatie van de vooruitgang 

naar de leerdoelen inhouden. Evaluatie moet voorbeelden van positieve prestaties zoeken en 

kunnen genereren, zodat deze als voorbeelden kunnen worden gerapporteerd en als uitgangspunt 

kunnen worden gebruikt om komende leerstappen te formuleren. Een dergelijke groeimindset 

(growth mindset) die gericht is op positieve prestaties helpt het gevoel van eigenwaarde op te 

bouwen en motiveert leerlingen.   

 

Ook belangrijk bij het gemotiveerd houden van leerlingen is het bieden van de juiste uitdaging. 

Zowel bij inclusief onderwijs als bij evaluatie moeten hoge verwachtingen worden gekoesterd voor 

alle leerlingen in de klas2. Aanpassen aan speciale behoeften betekent niet dat de lat lager moet 

worden gelegd. Elke leerling moet worden ondersteund bij het bereiken van doelen. De motivatie 

om een bepaald doel te bereiken is het hoogst wanneer dit doel haalbaar (mogelijk, niet te moeilijk) 

en uitdagend (niet te gemakkelijk) is. Inclusieve evaluatie is er daarom op gericht een passend en 

uitdagend prestatieniveau te bieden.     

 

Samengevat zijn de belangrijkste principes voor "inclusieve" evaluatie: 

❖ Alle evaluatiebeleidslijnen en -procedures moeten de succesvolle deelname en integratie van 

alle leerlingen ondersteunen en bevorderen; 

❖ Afstemmen van evaluatiemaatregelen op leermaatregelen; 

❖ Aandacht schenken aan het gevoel van eigenwaarde en het welzijn van alle leerlingen; 

❖ Ga uit van een groeimindset door je te richten op positieve prestaties; 

❖ Hoge verwachtingen koesteren voor elke leerling en de juiste uitdaging bieden.  
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2. Delphi-analyse  

Een Delphi-studie werd uitgevoerd om de evaluatierichtlijnen van het SUSKIDS leermateriaal te 

valideren. Een Delphi-studie is een systematische voorspellingstechniek om input van deskundigen 

te verzamelen en consensus onder deskundigen te bereiken14. De eerste ronde van de Delphi-studie 

bestond uit een brainstorm in de vorm van een focusgroep gesprek. De tweede ronde van de 

Delphi-studie bestond uit een enquête waarin de voorgestelde evaluatierichtlijnen konden worden 

beoordeeld en aangepast en waarin feedback over de richtlijnen kon worden gegeven. 

Eerste ronde: input van deskundigen verzamelen  

In België 

Methode voor de validering van de evaluatierichtlijnen 
We organiseerden een (online - Covid-proof) focusgroep met vijf experts uit het onderwijs om de 

evaluatiestandaarden en -methoden in Vlaanderen te bespreken. We werkten volgens een 

gestructureerd schema waarin we eerst het project kaderden, een kort overzicht gaven van de 

ontwikkelde training en kwamen toen bij de hoofddoelstelling: evaluatiemethoden voor de 

leerdoelen 

 

Beschrijving van de deskundigengroep.  

De in de online focusgroep aanwezige deskundigen waren: 

• Izabel Janssens, expert in brede evaluatie en betrokken bij een onderwijsproject om de 

ondersteunende rollen ten opzichte van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te 

verduidelijken; 

• Sofie van Eynde, deskundige op het gebied van buitengewoon en inclusief onderwijs en 

betrokken bij een onderwijsproject ter verduidelijking van de ondersteunende rollen ten 

aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 

• Els Teijssen, expert en ervaringsdeskundige inzake kwetsbare jongeren en diversiteit in het 

onderwijs; 

• Dr. Hannah Boonen, expert in inclusief onderwijs en kernonderzoeker van de 

onderzoekslijn “inclusief onderwijs” binnen het onderzoeks- en expertisecentrum 

"Inclusive society" 

• Dr. Elke Emmers, expert in inclusief (hoger) onderwijs en diversiteit, hoofd van het 

onderzoeks- en expertisecentrum "Inclusive society".  

 

Resultaten 

De belangrijkste boodschap van de deskundigengroep was aandacht te besteden aan leerdoelen 

en evaluatiemethoden die zijn afgestemd op de leerling die voor ons zit. Het belangrijkste is om 

leermogelijkheden aan te passen en te creëren voor een bepaalde leerling. Het is daarom belangrijk 

de resultaten te zien en te lezen als richtlijnen of adviezen die kunnen worden gebruikt om de 

leerdoelen te toetsen of inzicht te krijgen in het leerproces van de leerling.  

 

Bij het ontwerpen van evaluaties is het belangrijk dat ze goed aansluiten bij de ontwerpeisen van 

de cursus. Het is niet voldoende om "technieken" of "methoden" te geven. De belangrijkste 
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leidraad blijft om eventueel kleinere tussendoelen te definiëren. Ook moet aandacht worden 

besteed aan het verschil tussen proces en product.  

 

Het zichtbaar maken van het leerproces door zelfsturing, is van cruciaal belang. De leerdoelen in 

de vorm van proces en product moeten op de een of andere manier heel duidelijk worden gemaakt, 

zodat de leerling zichzelf kan beoordelen in zijn leerproces. Dit is ook een belangrijk element om 

rekening mee te houden bij de verdere ontwikkeling van de leerlijn binnen het SUSKIDS-project. 

 

De deskundigengroep vindt het ook heel belangrijk de cursus niet op zichzelf te laten staan, maar 

te integreren in het hele leerproces op school. Dus dat onderdelen van de cursus geïntegreerd 

worden in bijvoorbeeld taallessen, rekenlessen en andere praktijklessen. Op deze manier krijgt de 

docent of opleider meer ruimte om de leerling te activeren op basis van zijn of haar talenten en 

sterke kanten.  

 

De deskundigengroep streeft naar richtlijnen voor evaluatiemethoden die een beroep doen op 

verschillende zintuigen en derhalve kunnen bestaan uit visuele methoden, mondelinge 

leergesprekken en andere manieren om het leerproces bewuster te maken. Een veelheid van 

verschillende zaken naast elkaar gebruiken houdt het leren spannend en zorgt voor interactie 

tijdens het leren en evalueren. Daarom gaan we uit van het Vlaamse portfolio van 

evaluatiemethoden en -praktijken  

 

De eerste richtlijn die we stellen gaat over de eindstreep: waar willen we met deze studenten 

naartoe op het gebied van duurzaamheid? 

Via de SUSKIDS leermaterialen bieden we vooral de bouwstenen of inspiratie om de leerkracht te 

ondersteunen bij het maken van keuzes in het leren over duurzaamheid. Het gaat dus om het 

creëren van een leerlijn en die kan verschillen van school tot school, van leerkracht tot leerkracht 

en van leerling tot leerling. De leerlijn moet op zichzelf duurzaam zijn.  

 

De tweede richtlijn is dat we breed willen evalueren en dat een brede evaluatie mogelijk moet 

zijn om het leren van de leerling zichtbaar te maken. 

Om de zelfgerichtheid van jongeren te vergroten en zelfevaluatie op passende wijze mogelijk te 

maken, moeten de leerdoelen, evaluatiemethoden en het bredere leerproces van die 

leerling/jongere op elkaar worden afgestemd.  

 

De derde richtlijn gaat over de evaluatietechnieken die aan de leerlingen moeten worden 

aangepast en zoveel mogelijk UDL moeten zijn en op verschillende zintuiglijke manieren moeten 

worden gebruikt. 

In Spanje 

Methode voor de validering van de evaluatierichtlijnen 

De (online) bijeenkomst van vijf deskundigen met betrekking tot de Zorgomgeving Diversiteit heeft 

tot doel passende vormen van beoordeling te bespreken binnen het bestek van de cursus die zowel 

in de cursus als in de Virtuele Leeromgeving (VLE) is opgenomen. De inhoud en de methodologie 

van de cursus werden vóór de bijeenkomst aan de deskundigen gepresenteerd. Tijdens de 
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bijeenkomst werd een korte presentatie van het project gegeven en werden de aanbevolen 

evaluatiemethoden uitgewisseld. 

Beschrijving van de deskundigengroep. 

In dit geval bestond de Spaanse focusgroep van het SUSKIDS project uit: 

● Mª Isabel Calvo Álvarez, lid van het Departement Didactiek, Organisatie en MIDE van de 

Faculteit Educatie van de Universiteit van Salamanca, Spanje. Docent in vakken gericht op 

Buitengewoon en Inclusief Onderwijs, Aandacht voor Diversiteit, Educatieve Interventie en 

Uitwerking van programma's voor interventie in de gemeenschapsomgeving; 

● Emilio Ruiz is lid van de Stichting Down Syndroom van Cantabrië en het Down21 Kanaal. Hij is 

een specialist in Therapeutische Pedagogie en Adviseur over Aandacht voor Diversiteit aan 

het Lerarenopleidingscentrum in Santander (Cantabrië), Spanje. 

● Consuelo Rodríguez, Psychologe. Opvoedingsadviseur bij het Centro Concertado de 

Educación Especial Estela in Burgos, Spanje; 

● Cristina Arranz Barcenilla, hoofd van de fase van het verplicht basisonderwijs in het Centrum 

voor Buitengewoon Onderwijs Estela, psychopedagoge, lerares Buitengewoon Onderwijs en 

docente van Opleidingsprogramma's voor de Transitie naar Volwassenheid; 

● Sara Gutiérrez González coördinator van SUSKIDS en familie van een persoon met  

downsyndroom. Zij is bouwkundig ingenieur, ingenieur industriële organisatie en 

gepromoveerd aan de Universiteit van Burgos (Spanje). Universitair hoofddocent en hoofd 

van het centrum voor samenwerking, ontwikkeling en sociale actie van de UBU. PhD 

Mevrouw Gutiérrez is Docent Trainer in onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid op het 

gebied van materialen gebruikt in gebouwen en heeft educatieve workshops ontwikkeld 

over duurzaam bouwen. 

De verscheidenheid in het profiel van de deelnemers aan de groep heeft een globaal antwoord op 

de gestelde vragen mogelijk gemaakt. 

Resultaten 

Aan de aanwezigen werden vijf vragen gesteld over de verschillende vormen van evaluatie; de 

meest relevante opmerkingen van het focusgroep gesprek worden hieronder weergegeven. 

Hoe kan dit leerdoel worden geëvalueerd? 

In de eerste plaats moet rekening worden gehouden met de capaciteiten van elke individuele 

leerling, gezien de heterogeniteit die zich gewoonlijk voordoet bij leerlingen met het syndroom van 

Down, zodat het raadzaam zou zijn verschillende tests of taken te plannen, elk met een 

verschillende moeilijkheidsgraad. Zo hebben degenen die kunnen lezen en degenen die niet 

kunnen lezen namelijk niet dezelfde mogelijkheden om te laten zien wat zij hebben geleerd. 

Daarom zou een op competenties gebaseerde beoordeling het meest geschikt kunnen zijn; er moet 

een context worden gecreëerd waarin de leerling wordt gevraagd een "taak" uit te voeren en op 

die manier moet worden nagegaan of de leerling de inhoud beheerst, zodat het bereikte 

leerresultaat kan worden getransformeerd. Er dient opgemerkt te worden dat dit soort evaluatie 

bepaalde voorwaarden vereist: 
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● Op voorhand dienen de beoordelingscriteria zijn vastgesteld die het gedrag uitdrukken dat 

de leerlingen moeten vertonen bij het uitvoeren van bepaalde taken. 

● Men dient de taken hebben bepaald die de leerlingen de gelegenheid zullen geven de te 

beoordelen vaardigheden te verwerven en te demonstreren. 

De aanbevolen evaluatiemethode behelst het gebruik van reflectietechnieken van het alledaagse 

"ik denk, ik deel, en we komen tot de oplossing", of het evalueren van hun eigen werk bij het 

voltooien van een taak, met zelfevaluatie aan de hand van het rubriceringssysteem met de 

methode "in uitvoering - bereikt - naar tevredenheid bereikt - zeer naar tevredenheid bereikt", 

waarbij altijd rekening wordt gehouden met de moeilijkheid voor de leerlingen om te plannen, de 

hoge component op het niveau van conceptualisering en abstractie. 

Een andere reeks tests of taken, elk met een verschillende moeilijkheidsgraad, aangepast aan het 

eigen profiel van de leerling, zou kunnen zijn: 

●  Voor de beoordeling van de verschillende leerdoelen kan gebruik worden gemaakt van 

kwantitatieve of kwalitatieve evaluatiemethoden. Enerzijds traditionele methoden, gebaseerd 

op toetsen met potlood en papier: examens met open of gesloten vragen, vragenlijsten, 

essayvragen, waar/onwaar, woorden of beelden met elkaar vergelijken, kiezen tussen 

verschillende alternatieven, enz. 

● Aan deze methoden zouden nog andere kunnen worden toegevoegd die gebaseerd zijn op 

het verzamelen van voorbeelden van taken, zoals portfolio's, hetzij fysiek (met een map 

waarin de verzamelde documenten worden bewaard - schriften, dagboeken, foto's, 

klassentaken, aantekeningenboekjes, tekeningen, folders, werkvoorbeelden, oefeningen, 

activiteiten, enz.), hetzij digitaal, in een map op de computer. 

● Systematische observatie, met observatiesjablonen, kan ook door de leerlingen zelf of door 

hun leerkrachten op een aanvullende manier worden gebruikt. 

● Het verdient aanbeveling individuele methoden te combineren met andere groepsmethoden, 

zoals de 1-2-4-dynamiek: 1: individuele reflectie vooraf; 2: werken in paren; 4: werken en delen 

in kleine groepen. Ook coöperatieve werktechnieken kunnen aanvullend worden gebruikt. 

● Paarsgewijs werken kan ook worden toegepast op evaluatie, met systemen van gezamenlijke 

of gedeelde evaluatie, die kunnen worden gecombineerd met wederzijdse hulp tussen peers. 

● Zelfevaluatie stelt de leerling in staat zijn of haar eigen kennisniveau te controleren in elke fase 

van het leerproces. Rubrics kunnen worden gebruikt als een zelfevaluatiemethode voor 

leerlingen. 

Elk van deze evaluatiemethoden moet worden toegepast op een specifieke inhoud, afhankelijk van 

het praktische nut ervan bij het controleren van de voortgang van het leerproces of het doel dat 

we trachten te bereiken. Als we de resultaten van een over een bepaalde periode uitgevoerde taak 

willen verzamelen, zou een portfolio beter zijn; als we de praktische toepassing van een 

recyclageprincipe willen kennen, zouden we een observatieschaal gebruiken; als we willen dat de 

jongere zijn eigen leerproces volgt en nagaat waar hij staat, is een rubric beter; en als wij willen dat 

hij zijn vaardigheden in een groepstaak toont, zou het beter zijn een techniek op basis van 

coöperatief leren toe te passen. 

Wat zijn goede manieren om jongeren met het syndroom van Down te evalueren? 
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In verband met de vorige vraag zijn de meest geschikte evaluatiemethoden voor leerlingen met het 

syndroom van Down die methoden die inspelen op hun unieke psychologische en leerkenmerken. 

Visuele waarneming is bijvoorbeeld een sterk punt bij downsyndroom in tegenstelling tot auditieve 

waarneming. Daarom worden tests aanbevolen die gebruik maken van tekeningen, afbeeldingen, 

foto's, pictogrammen, of andere visuele hulpmiddelen. Aan de andere kant, omdat ze meestal een 

beperking ervaren in verbale, expressieve taal, is het beter hen te vragen iets te doen in plaats van 

het uit te leggen (zodat ze op een praktische manier kunnen demonstreren wat ze weten). 

Door beide kenmerken te combineren, zal een test waarin zij twee verwante beelden moeten 

samenvoegen ons een beter idee geven van hun kennisniveau over een onderwerp dan een test 

waarin hun gevraagd wordt een mondeling antwoord te geven. Een andere mogelijkheid zou zijn 

video's te bekijken om het probleem te identificeren en hen te vragen uit een reeks alternatieven 

de oplossing te kiezen, steeds uitgaande van het concrete en elke dag, om het probleem te kunnen 

identificeren. Voor de complexiteit van het zoeken naar oplossingen moet de term "zoeken" 

worden vervangen door "kiezen" uit een reeks alternatieven, en voor de oefening van het ordenen 

van ideeën om een oplossing te vormen, moet het woord "ideeën" worden vervangen door 

"acties". 

Aangezien zij in wezen via concreet denken werken, is het bovendien altijd beter bij het concrete 

te beginnen om tot abstractie te komen in gevallen waarin dit mogelijk is. Daarom is het raadzaam 

te beginnen met tests die zich richten op inhoud die verband houdt met wat zij weten en met 

activiteiten in hun dagelijks leven (zoals nagaan wie wat doet in hun omgeving). 

Wat is belangrijk om jongeren met downsyndroom te leren (over duurzaamheid)? 

Het verwerven van vaardigheden en bekwaamheden in verband met de zorg voor het milieu is een 

middel om hun vorming tot een meer betrokken en verantwoordelijke burger aan te moedigen.  Zij 

moeten zich bewust worden van al deze aspecten die voor de planeet zo belangrijk worden. 

Deze competenties zijn een middel om tot een autonome en zelfstandige ontwikkeling te komen, 

waarvoor zij zullen moeten begrijpen, relateren, reflecteren... Tracht de toegang tot de inhoud te 

vergemakkelijken op een eenvoudige en aantrekkelijke, visuele, beknopte... manier (zoals de VLE, 

bijvoorbeeld) en tracht te zorgen voor een praktische en functionele toepassing die duurzaam 

leren bevordert, zowel op middellange als op lange termijn. In plaats van zich bezig te houden met 

theoretische en abstracte inhouden, die ver van hun realiteit verwijderd zijn, is het beter zich te 

concentreren op die welke verband houden met vaardigheden voor het dagelijks leven die hen 

kunnen helpen om volwaardig te functioneren in hun dagelijkse omgeving en in een mogelijke 

toekomstige baan. 

Hoe kan de VLE worden geïmplementeerd in een klaslokaal of school? 

De manier waarop de duurzaamheidscursus in een school wordt geïmplementeerd kan variëren 

van informeel en sporadisch tot formeel en systematisch. Als we het over een school hebben, 

bedoelen we een basisschool of een middelbare school, maar ook binnen een centrum voor 

buitengewoon onderwijs of een vereniging die gespecialiseerd is in het syndroom van Down, kan 

deze cursus in beide gevallen geïmplementeerd worden: 
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● Af en toe in geïsoleerde gesprekken over algemene cultuur die gaan over specifieke 

onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld om te praten over recycling; 

● Als onderdeel van specifieke culturele dagen of weken rond het thema duurzaamheid; 

● In het kader van een breder opgezette opleiding, bijvoorbeeld in een programma voor 

sociale vaardigheidstraining of een programma voor de overgang naar het leven als 

volwassene; 

●  Op een meer systematische manier, door de cursus op te nemen in een vak van vrije 

configuratie of als inhoud van het leerplan van elk centrum.  

Binnen de minima en doelstellingen die door de huidige wetgeving voor het leerplan zijn 

vastgesteld, is het mogelijk dit te verantwoorden in het algemene leerprogramma, niet alleen op 

het gebied van de natuurwetenschappen, maar ook op transversale wijze, ondersteund door het 

gebruik en de verwerving van ICT-vaardigheden, het werken aan de inhoud en het creëren van 

bewustzijn en attitudes ten aanzien van de zorg voor en het respect voor het milieu. 

Hoe kunnen we weten of de cursus/het werk van de leerling succesvol was? 

Alle bovengenoemde evaluatiemethoden zullen ons helpen na te gaan in welke mate de beoogde 

doelstellingen zijn bereikt. Maar het is noodzakelijk evaluatiecriteria uit te werken die aangepast 

zijn aan de gestelde doelen en aan het niveau van de leerlingen tot wie zij gericht zijn. Het is 

noodzakelijk om duidelijk vast te stellen welk doel we willen bereiken; bijvoorbeeld het verwerven 

van woordenschat, het kennen van elementaire loodgieterselementen is niet hetzelfde als het 

persoonlijk recycleren van het geproduceerde afval of het vertonen van burgerzin met betrekking 

tot respect voor het milieu. 

Het zou echter raadzaam zijn dit te toetsen aan informatie die is verkregen van mensen uit hun 

omgeving, op basis van interviews of vragenlijsten. Het kan zijn dat zij zich de theoretische 

concepten eigen hebben gemaakt, maar deze niet toepassen op de realiteit van hun dagelijks leven, 

omdat er geen echte verandering in hun houding heeft plaatsgevonden. Het is nodig vragen te 

stellen en erover te praten om hen ertoe te brengen de routines in hun dagelijks leven te 

internaliseren. 

Op het gebied van duurzaamheid is het even belangrijk de strategieën te kennen als ze toe te 

passen, aangezien het uiteindelijke doel moet zijn te komen tot verantwoordelijke burgers, die zich 

bewust zijn van hun rol en congruent zijn met hun ideeën. 

In Ierland 

Methode 

Als de personen die verantwoordelijk zijn voor het leren, onderwijzen en beoordelen, werden de 

leerkrachten uitgenodigd om deel te nemen aan de focusgroep. Omwille van de Covid 19-richtlijnen 

inzake volksgezondheid werd de focusgroep virtueel uitgevoerd. De groep ontving van tevoren de 

cursus en het onderdeel 'Afval' van de VLE en aan het begin van het online-evenement werd een 

kort overzicht gegeven. 

 

Beschrijving van de deskundigengroep 

De groep bestond uit vier praktiserende leraren: 
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• Leraar 1: directeur van een school voor buitengewoon onderwijs - voornamelijk leerlingen 

die deelnemen aan niveau 1-leerprogramma's (L1LP's). 

• Leraar 2: leraar in een school voor buitengewoon onderwijs - voornamelijk leerlingen die 

deelnemen aan niveau 2-leerprogramma's (L2LP's) met enkele aangeboden vakken van 

niveau 3 (L3). 

• Leraar 3: hoofddocent post-primair buitengewoon onderwijs - leerlingen nemen deel aan 

L1LP's en L2LP's met wat onderwijs in L3-vakken. 

• Leraar 4: leraar houttechnologie - leerlingen volgen hoofdzakelijk L3-vakken met enkele 

leerlingen die in sommige klassen deelnemen aan L2LP's. Lid van het Universal Design for 

Learning-team. 

De brede waaier van onderwijservaringen bestrijkt het spectrum van het leren waarvoor deze 

cursus werd ontworpen.  

 

Resultaten 

Het belangrijkste voordeel was de inclusie van leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften. Ook 

werd opgemerkt dat leerkrachten toegang hebben tot leerresultaten die op alle niveaus 

toepasbaar zijn. De voorbeelden van leerresultaten voor alle niveaus werden gezien als een 

uitstekend hulpmiddel voor leerkrachten. De mogelijkheden om de levensvaardigheden van de 

leerlingen te ontwikkelen was een belangrijke troef van deze korte cursus, evenals de mogelijkheid 

voor de leraren om de leerlingen keuzes te bieden voor hun engagement. Het basisidee, de 

doelstellingen en de sleutelvaardigheden waren goed op elkaar afgestemd. De VLE werd 

beschouwd als een motivator voor die studenten die van technologie houden. Het feit dat het 

thema van de cursus actueel, relevant en zeer betekenisvol is voor jongeren op dit moment werd 

als een voordeel beschouwd. Bovendien sluit het aan bij het holistisch denken van de school, en 

heeft het de mogelijkheid om het leren buiten het klaslokaal te ondersteunen, bijvoorbeeld door 

Groene School-initiatieven, wat een diepere leerervaring voor de leerlingen mogelijk maakt. 

Bovendien bevordert dit holistische aspect de inclusie, omdat het leerlingen met bijzondere 

onderwijsbehoeften aanmoedigt om betrokken te raken bij deze projecten en initiatieven, en deze 

cursus zal dat potentieel zeer goed benutten. Een laatste voordeel is dat de cursus aansluit bij de 

doelstellingen van "Education for Sustainability" - de nationale strategie inzake onderwijs voor 

duurzame ontwikkeling in Ierland, 2014-2020. Momenteel loopt er in Ierland een openbare 

raadpleging over de tweede Nationale Strategie inzake Onderwijs voor Duurzame Ontwikkeling tot 

2030. De leerkrachten erkenden hoe de cursus de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en 

attitudes voor duurzaamheid en duurzaam leven ondersteunt. 

De voornaamste uitdaging bij het onderwijzen van de cursus is ervoor te zorgen dat de docenten 

kunnen zien hoe deze cursus zal werken in de context van hun plaatselijke school en voor hun 

leerlingen. De docenten merkten op dat de voorbeelden van leerresultaten voor alle niveaus laten 

zien hoe L1, L2 en L3 in elkaar passen, en dit is het soort ondersteuning dat de docenten nuttig 

vonden. De leerkrachten zullen steun nodig hebben bij het ontwikkelen van succescriteria om de 

op het leerplan gebaseerde doelen te evalueren. Het ontbreken van sommige werkwoorden in de 

verklarende woordenlijst zal moeten worden aangepakt. 
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Tweede ronde: bereiken van consensus onder deskundigen  

 

Methode 

In de eerste valideringsronde is input gevraagd aan deskundigen in de drie verschillende landen. 

Deze input werd gebruikt om een ontwerp van evaluatierichtlijnen op te stellen. In de tweede 

valideringsronde ontvingen alle deskundigen een ontwerp van de evaluatierichtlijnen en vulden zij 

een online-enquête in. De enquête bevatte de voorgestelde evaluatierichtlijnen en peilde naar de 

mate van belang volgens de deskundigen. Op deze manier werd de consensus onder de 

deskundigen beoordeeld. Bovendien werden de deskundigen gevraagd naar algemene feedback 

over de richtlijnen en het gebruik van een leerlogboek als evaluatiemethode. Op deze manier werd 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve feedback verkregen. De enquête werd toegezonden aan alle 

deskundigen die aan de eerste valideringsronde hadden deelgenomen. 

 

Resultaten 

De enquête werd door 8 van de 15 deskundigen ingevuld. De resultaten van de verschillende landen 

zijn samengenomen. Ten eerste werd de mate van belang gemeten (uitgedrukt in een score van 0 

‘helemaal niet belangrijk’ tot 3 ‘zeer belangrijk’) van de voorgestelde richtlijnen die uit het 

systematisch onderzoek naar voren kwamen (zie figuur 4). Drie sleutelprincipes werden door alle 

deskundigen als "het belangrijkst" (score van 3) beoordeeld, namelijk: "Hoge verwachtingen 

koesteren voor elke leerling en de nodige uitdaging bieden", "Alle evaluatiebeleidslijnen en -

procedures moeten de succesvolle deelname en inclusie van alle leerlingen ondersteunen en 

bevorderen" en "De leerling in staat stellen zijn eigen leerproces te volgen door feedback van 

leraren, medeleerlingen en zichzelf (bv. met behulp van reflectieve dagboeken of portfolio's)". De 

deskundigen merkten op dat het leveren van bewijzen van het leren op verschillende manieren een 

optie kan zijn, maar niet verplicht mag worden gesteld voor de leerling en dat de leerkracht de 

autonomie moet hebben om te beslissen wat de beste evaluatiemethode is, alsook welke kennis, 

vaardigheden en bekwaamheden van elke leerling worden verlangd op grond van hun individuele 

kenmerken. 

 

Figuur 4 

Consensus onder deskundigen over op literatuur gebaseerde evaluatierichtlijnen 
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Ten tweede werd de mate van belang gemeten van de voorgestelde richtlijnen die voortvloeiden 

uit de inbreng van de deskundigen (zie figuur 5). De meeste deskundigen vonden de op deze 

evaluatierichtlijnen belangrijk tot zeer belangrijk. Alleen de aanbeveling dat de evaluatietechniek 

universeel moet zijn, werd door één van de deskundigen als weinig belangrijk beoordeeld. Over het 

belang van een brede evaluatie bestond de meeste consensus. Een van de deskundigen merkte op 

dat, wanneer men wil werken aan gelijke onderwijskansen, het universeel ontwerpen van de 

evaluatie zeer belangrijk is, omdat op die manier zelfs de leerlingen met de grootste 

leerachterstand zonder stigmatisering kunnen meedoen met de rest van de klas. Een andere 

deskundige adviseerde om praktijkbeoordeling in te bouwen om na te gaan of de kennis werkelijk 

wordt begrepen en geïnternaliseerd. 

 

Figuur 5 

Consensus onder deskundigen over op deskundigen gebaseerde evaluatierichtlijnen 
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De deskundigen gaven ook algemene feedback over de evaluatierichtlijnen. Meerdere 

deskundigen vonden de richtlijnen duidelijk omschreven, relevant en nuttig in het veld. Een van de 

deskundigen verklaarde echter dat de richtlijnen meer doelgericht zouden kunnen zijn, omdat het 

belangrijk is je doel te kennen om de evaluatie daaraan te kunnen aanpassen. Een citaat van een 

andere deskundige luidt:  "De richtlijnen zijn duidelijk omschreven. Ze zetten aan tot actie en 

nodigen je dus uit om ze in de praktijk te brengen. Ze zijn evidence-based en daardoor herkenbaar 

voor professionals die ook met wetenschappelijke inzichten werken en die een onderzoekende 

benadering van de praktijk in de klas hebben. De richtlijnen bestrijken ook alle aspecten en er lijkt 

dus niets aan te ontbreken. Ze zijn gemakkelijk te begrijpen en geven aanleiding tot samenwerking 

en reflectie". 

 

Ten slotte werd de deskundigen gevraagd naar hun mening over het leerlogboek als een 

evaluatiemethode. Het leerlogboek bleek een goede en interessante manier van evaluatie te zijn 

en een goede manier om leerlingen in staat te stellen hun eigen leerproces te volgen en erop te 

reflecteren. De experts merken ook op dat bij het gebruik van het leerlogboek aandacht moet 

worden besteed aan het voldoende definiëren van het doel, aangezien een leerlogboek op 

verschillende manieren kan worden gebruikt met een verscheidenheid aan doelen. Ook moet 

worden nagedacht over de vorm van een leerlogboek, omdat het moet aansluiten bij de behoeften 

en mogelijkheden van de doelgroep, bijvoorbeeld alleen schriftelijk of ook met behulp van visuele 

en digitale methoden en de mate waarin een sjabloon en structuur worden geboden. Volgens hen 

kan het leerlogboek indicatief en informatief zijn over het leerproces van de leerling en kan het 

persoonlijke competenties laten zien in de vorm van moeilijkheden en sterke punten, wat de 

leerkracht zal helpen de ondersteuning doeltreffender aan te passen. Een van de deskundigen is 

van mening dat een verscheidenheid aan beoordelingsmethoden moet worden gebruikt om de 

verwerving van kennis en vaardigheden te controleren. 

3. Evaluatiemethode voor het SUSKIDS-leermateriaal  

Tenslotte kan uit deze richtlijnen een evaluatiemethode voor het SUSKIDS-leermateriaal worden 

afgeleid. Dit is een suggestie van een evaluatiemethode, die als handvat kan dienen om te werken 

volgens de richtlijnen die in deze hele whitepaper zijn uiteengezet. De evaluatiemethode moet 

altijd in de eerste plaats uitgaan van de capaciteiten van de leerling en is onderworpen aan de 

vrijheid van keuze en handelen van de leraar of de begeleidende professional. 

 

Een leerlogboek wordt voorgesteld als een evaluatiemethode voor het SUSKIDS leermateriaal (cf. 

supra). Een leerlogboek is een instrument voor formatieve evaluatie voor een geplande, 

doelgerichte, schriftelijke follow-up van de leerervaring van een leerling13. Het kan worden 

beschouwd als een dagboek over de leerreis. Het bevat informatie over 1) wat de leerling leert en 

2) hoe hij het leert. Het leerverslag is een middel voor de leerling om na te denken over zijn of haar 

leerproces en moet een dialoog tussen de leerling en de leraar over hun leerproces mogelijk 

maken13. 

 

Het formaat van het leerlogboek is aan de keuze van de leerling en de leerkracht. Voorgesteld 

wordt dat het formaat duurzaam is (bv. niet te veel papier afdrukken) en dus in overeenstemming 
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met de duurzaamheidsprincipes van SUSKIDS. Het wordt ook aangemoedigd om meerdere 

formats te combineren (bijv. foto's, video's, geschreven verslagen, tekeningen) om een breed 

beeld te krijgen van het leerproces en de vaardigheden van de leerlingen vanuit verschillende 

perspectieven.  

 

De inhoud van het leerverslag moet door de leerling worden ingevuld, maar leerkrachten kunnen 

enige structuur aanbrengen in hoe het verslag eruit kan zien en wat het moet bevatten, 

bijvoorbeeld in de vorm van aanwijzingen of reflectieve vragen. Te veel structuur staat de 

creativiteit van de leerlingen echter in de weg en kan hen overweldigen. Een suggestie is om een 

beperkt aantal vragen en aanzetten te geven waaruit de leerlingen kunnen kiezen en een paar 

vragen te geven waarop ze moeten antwoorden. Een aanzet kan zijn "Werk waar ik trots op ben", 

wat de leerling uitnodigt voorbeelden te verzamelen van hun successen. Een leerkracht kan ervoor 

kiezen om voorbeelden te definiëren van welk werk de leerling moet of kan opnemen in lijn met de 

leerdoelen. Bijvoorbeeld: "Maak een foto van een voorwerp en beschrijf van welk materiaal het 

gemaakt is", "Beschrijf wat je gerecycleerd hebt", ....  

 

Een evaluatiemethode voor het leerlogboek kan erin bestaan de in het leerlogboek verzamelde 

bewijzen te vergelijken met de leerdoelen. Rekening houdend met de sleutelprincipes van 

evaluatie (cr. Supra), moet de evaluatie gaan over het groeiproces en de mate waarin een leerdoel 

is bereikt weerspiegelen. Een evaluatiemethode die aansluit bij het SUSKIDS-project en -materiaal 

kan zijn om het groeiproces van de leerling te beschouwen als een feitelijk groeiproces in de natuur. 

Figuur 6 geeft een voorbeeld van de evaluatiemethode bestaande uit stellingen en pictogrammen 

(https://www.sclera.be/en/vzw/home). Deze visuele benadering kan nuttig zijn bij het bespreken 

van het leerproces met de leerling. 

 

Figuur 6 

Voorbeeld van een evaluatiemethode voor het SUSKIDS leermateriaal 

 

 
 

 

 

Het 
groeiproces 
moet nog 

starten

Het 
groeiproces 

is gestart

Het 
groeiproces 

is gaande

Het 
groeiproces 
is voltooid

https://www.sclera.be/en/vzw/home
https://www.sclera.be/en/vzw/home


 

 59 

Hoofdstuk 6: De daad bij het woord voegen - 

richtlijnen voor gebruik en implementatie  

1. Implementatie van inclusief onderwijs  

De algemene aanbeveling is om maximaal gebruik te maken van inclusieve 

onderwijsomgevingen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met het syndroom van Down het 

aanzienlijk beter doen op het gebied van rekenvaardigheden, algemene kennis en sociale 

zelfstandigheid wanneer zij onderwijs volgen in een inclusieve setting binnen het regulier 

onderwijs, in vergelijking met leerlingen in het buitengewoon onderwijs15, 16. 

 

Vervolgens ordenen we de aanbevelingen aan de hand van de index voor inclusie17. Dit instrument 

geeft richting aan het proces naar inclusief onderwijs en bouwt voort op drie zeer belangrijke 

pijlers om inclusie te realiseren18. Zo komen we tot drie pijlers, die elk uiteenvallen in negen 

concrete richtlijnen die scholen of schoolteams in acht moeten nemen om inclusief onderwijs voor 

leerlingen met het syndroom van Down te waarborgen. 

 

Allereerst is het belangrijk om een inclusieve cultuur te creëren waarin leraren en ander 

ondersteunend personeel geloven in inclusie en daarom een inclusieve houding hebben17,19. Het 

gaat hierbij om het uitdragen van de waarde dat elke leerling welkom is en dat elke leerling dan kan 

leren, in het bijzonder leerlingen met het syndroom van Down. Concreet vertaalt zich dit in de 

volgende acties:  

 

• Bewustmaking op school van leerkrachten, zodat iedereen gelooft in de waarde van 

diversiteit onder leerlingen. 

• Verstrek psycho-educatie voor leerkrachten en ondersteunend personeel om kennis op te 

bouwen over leerlingen met specifieke behoeften, zoals leerlingen met het syndroom van 

Down. 

• Professionaliseer het hele schoolteam, zodat zij de vaardigheden hebben om voor een klas 

te staan met een open houding en een positieve leerling-leraar relatie. 

 

Ten tweede is het dan van belang een inclusieve praktijk in te voeren waarin het voor elke leerling 

mogelijk wordt te leren en waarin een krachtige leeromgeving kan worden opgebouwd17. Dit gaat 

dan over in de praktijk:  

 

• Het leren inschatten van de beginsituatie van een leerling (ook voor leerlingen met het 

syndroom van Down) zodat de geboden ondersteuning is afgestemd op het individu en 

gericht is op de reeds verworven kennis en vaardigheden en verder versterkt op basis van 

de talenten van de leerling met het syndroom van Down.  

• Creëer mogelijkheden voor ervaringsleren waarbij de leerlingen met Down voldoende 

gelegenheid hebben om hun leeftijdsgenoten te observeren en te bekijken om zo 

ervaringen op te doen waarin zij (leer)gedrag kunnen kopiëren. Op deze manier zijn 
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leeftijdsgenoten rolmodellen voor de kinderen met Down en verloopt de overdracht van 

kennis, vaardigheden en attitudes natuurlijker en duurzamer20. 

• Professionaliseer leerkrachten in het creëren van krachtige leeromgevingen die inclusief en 

performant zijn voor elk type onderwijsbehoefte, door gebruik te maken van de beginselen 

van het universeel ontwerp van leren (UDL)21.  

 

Ten derde is het ook belangrijk dat deze inclusieve cultuur en praktijk wordt omgeven door een 

inclusief schoolbeleid17. Een inclusief schoolbeleid dat bijdraagt aan de onderwijskansen van 

leerlingen met downsyndroom is een beleid dat de volgende kenmerken heeft:  

 

• Er is een missie en visie waarin duidelijk staat dat alles in het werk wordt gesteld om 

leerlingen met specifieke behoeften (waaronder leerlingen met het syndroom van Down) 

de kans te geven op school te leren, met of zonder extra ondersteuning. 

• Er wordt sterk de nadruk gelegd op samenwerking met het oog op inclusie en op 

partnerschappen tussen leerkrachten en ondersteuners, tussen de school en de ouders en 

waar paramedici een ondersteunende rol kunnen spelen. 

• Dit inclusieve beleid maakt ook voldoende ruimte en tijd vrij om krachtige leeromgevingen 

te ontwikkelen waarin leerlingen met downsyndroom kunnen leren en besteedt extra 

aandacht aan het versterken van het schoolteam op het gebied van klassenmanagement, 

inclusieve instructie en een inclusief schoolklimaat. 

2. Invoering van een korte cursus Juniorcyclus  

Korte cursussen zijn leerprogramma's die binnen een juniorcyclus kunnen worden uitgevoerd om 

scholen in staat te stellen de leerervaringen van leerlingen te verbreden, in te gaan op hun 

interesses en leergebieden te bestrijken die niet onder de reguliere curriculaire vakken vallen22. 

 

Het belang van de autonomie en flexibiliteit van de leerkrachten voor de scholen kan niet genoeg 

worden benadrukt. Anderzijds maken de verschillen in onderwijssystemen in de verschillende 

landen het bijna onmogelijk om één enkele strategie voor te stellen om een korte cursus in een 

specifieke klas of school te implementeren. En dan hebben we het nog niet eens over het scala aan 

verschillende leeromgevingen waarin jongeren met downsyndroom terecht kunnen komen, van 

inclusieve school tot buitengewoon onderwijs. Enkele richtlijnen over hoe te beginnen met het 

implementeren van de SUSKIDS leermaterialen kunnen echter gevonden worden in NCCA's 

Framework for Junior Cycle (zie figuur 7)22. De acht principes die in het raamwerk worden 

genoemd, kunnen dienen als richtlijnen voor de kwaliteitsimplementatie van de SUSKIDS cursus in 

uw specifieke land, school en klas. 
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Figuur 7 

Acht kader voor Junior Cycle Principles 

  

Aangepast van: Department of Education and Skills (2015). Kader voor juniorcyclus 2015. Opgehaald van: 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Framework-for-Junior-Cycle-2015.pdf  

•Leerplan, beoordeling, onderwijs en leren van hoge kwaliteit ondersteunen leerlingen bij 
het ontwikkelen van een grotere zelfstandigheid bij het leren en bij het aangaan van de 
uitdagingen van het leven na school, van vervolgonderwijs en van het beroepsleven.

Leren Leren

•Het programma van de school voor de eerste graad is breed genoeg om iedereen een 
breed scala aan leerervaringen te bieden, en flexibel genoeg om een keuze te bieden die 
aansluit bij de behoeften van de leerlingen.

Keuze en Flexibiliteit

•Alle leerlingen krijgen onderwijs van hoge kwaliteit, gekenmerkt door hoge 
verwachtingen van leerlingen en het streven naar uitmuntendheid.

Kwaliteit

•Curriculum, evaluatie onderwijs en leren bieden de studenten kansen om creatief en 
innovatief te zijn.

Creativiteit en Innovatie

•De beleving van het curriculum, de evaluatie, het onderwijzen en het leren moedigt aan 
tot participatie, wekt betrokkenheid en enthousiasme op, en sluit aan bij het leven 
buiten de school.

Betrokkenheid en Participatie

•Leerplan, evaluatie, onderwijs en leren stellen leerlingen in staat voort te bouwen op 
wat ze tot nu toe geleerd hebben, erkennen hun vooruitgang in het leren en 
ondersteunen hun toekomstige leren.

Continuïteit en Ontwikkeling

•De onderwijservaring is inclusief voor alle leerlingen en draagt bij aan gelijke kansen, 
participatie en resultaten voor iedereen.

Inclusief Onderwijs

•De ervaring van de student draagt rechtstreeks bij tot hun fysiek, mentaal, emotioneel 
en sociaal welzijn en veerkracht. Leren vindt plaats in een klimaat dat gericht is op het 
collectieve welzijn van school, gemeenschap en samenleving.

Welzijn

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Framework-for-Junior-Cycle-2015.pdf
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3. Implementatie van het SUSKIDS lesmateriaal  

Om deze richtlijnen meetbaar te maken en de impact van de door ons ontwikkelde cursus op het 

onderwijs aan leerlingen met het syndroom van Down te bepalen, hebben we ons laten inspireren 

door bestaande instrumenten20 die al gevalideerd zijn en, mits aanpassing, uitermate geschikt zijn 

om in deze context te gebruiken. Een meetinstrument om deze richtlijnen te valideren ziet er dan 

als volgt uit:  

 

Hoe geef je les in een inclusieve klas die ook geschikt is voor leerlingen met het 

Downsyndroom? Creëer je een leeromgeving waarin … 

 

1. Ideeën en informatie op verschillende manieren worden weergegeven? 

 Je cursus of syllabus beschrijft duidelijk de inhoud en je verwachtingen van de leerlingen 

met en zonder downsyndroom. 

 Je presenteert informatie in verschillende vormen (bv. lezing, tekst, grafieken, audio, video, 

praktijkoefeningen). 

 Je begint elk lesmoment met een overzicht van wat er zal worden behandeld. 

 Je vat de belangrijkste punten van het lesmoment samen en koppelt deze aan de grotere 

doelstellingen. 

 Je plaatst elektronische equivalenten van papieren hand-outs en verplichte leesopdrachten 

in alternatieve formaten zoals audio en video op de online leeromgeving van elke student. 

 Je gebruikt technologieën (bv. Moodle, Padlet) die het leren verbeteren. 

 
2. Kinderen met en zonder down syndroom kunnen hun begrip op meerdere manieren uitdrukken? 

 Je moedigt leerlingen met en zonder downsyndroom aan om kennis en vaardigheden te 

demonstreren op andere manieren dan met traditionele toetsen en examens (bijv. 

projecten, kunst, portfolio's, dagboeken).  

 Je evaluaties meten de prestaties van de leerlingen op verschillende manieren 

 Je maakt gebruik van technologieën die de communicatie en de deelname van alle 

studenten in de klas vergemakkelijken. 

 

3. Hebben leerlingen met en zonder downsyndroom meerdere mogelijkheden tot betrokkenheid? 

 Je toont enthousiasme voor elk onderwerp dat je onderwijst, en legt het belang ervan in 

de praktijk uit. 

 Je daagt leerlingen met en zonder downsyndroom uit met zinvolle opdrachten. 

 Je creëert een klasklimaat waarin de diversiteit van studenten wordt gerespecteerd. 

 Je geeft snel en leerzaam feedback op opdrachten. 

 Je vult leermomenten en leesopdrachten aan met visuele hulpmiddelen (bijv. foto's, 

video's, schema's, interactieve simulaties). 

 Je stelt je tijdens kantooruren beschikbaar voor studenten met en zonder syndroom van 

Down in flexibele vormen (bijv. face-to-face, e-mail, online chat, telefoon). 

 

Als je op de meeste of alle van deze vragen JA hebt geantwoord, gefeliciteerd!  

Je slaagt erin een krachtige leeromgeving te creëren waarin elk individu kan leren en waarin 
speciale aandacht wordt besteed aan de inclusie van personen met downdyndroom.  
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