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Werking  
Referentie Centrum 
Autismespectrumstoornissen 
Antwerpen (RCA): historiek 

1987 Hellemans, De Vriendt & Pyck: 
ontwerptekst autismecentra 

 

1998-1999 

• werkgroep diagnostiek ASS 
kinderen/volwassenen  

 Hellemans, Roeyers & Vermeulen 

• minimaal diagnostisch protocol ASS 

 



Werking RCA: onze invulling 

Diagnostiek 

• ADI-R/ADOS/schoolobservatie/logopedisch/ 

 psychomotorish/kinderpsychiatrisch/… 
 onderzoek 

• Syntheseverslag 

• Adviesgesprek 

1. met ouders bij kinderpsychiater en psycholoog 

2. met ouders op school 

 

 



Werking RCA: onze invulling 

Coördinatie (Coördinatiesessie – CS) 

• kan enkel wanneer diagnose ASS is gesteld 

• op vraag van ouders/school 

• RCA-medewerker die, vanuit expertise ASS 
en kennis omtrent problematiek kind (en 
context), met netwerk op zoek gaat naar 
mogelijkheden om krachten te bundelen en 
begeleiding te optimaliseren.  

• Empoweren van zowel de omgeving als het 
kind/de jongere staat op voorgrond. 

• RCA-medewerker gaat ter plaatse om een 
zo ruim mogelijk netwerk te bereiken 

 

 

 



 

NIET: dagelijkse behandeling 

NIET: wekelijks opvolgen, individ. ondersteuning 

NIET: rol ‘superhulpverlener’  
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RCA coördinatiesessies 

 

 

 

 

 

WAAROM  

MOEILIJK DOEN 

 

ALS 

HET SAMEN KAN    



Coördinatiesessies: 
theoretische vertrekpunten 



1. Het levensloopmodel:  
werken met autisme 

Kristien Smet, Suzanne Van Driel 

Garant, 2009 
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Visie levensloopbegeleiding 

recht op volwaardige participatie 

zelfbepaling en autonomie op voorgrond 

belangrijke transitiemomenten tijdig 
herkennen 
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Focus op: 

 
sociale en maatschappelijke inclusie 

onderwijs en werk 

de persoon met ASS 

de omgeving 
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Visuele voorstelling model 



 

factoren model: 

 
levensloop zelf (schuine lijn) 

overgangsmomenten (verticale streepjes) 

persoon met ASS (middelste cirkel) 

diverse beïnvloedende levensdomeinen (ellipsen) 

microniveau systeem (binnenste cirkel) 

macroniveau systeem (buitenste cirkel) 

begeleidingsintensiteit (driehoek) 

dynamiek (pijlen) 
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Op elk moment een passende vorm en mate van ondersteuning 
bieden d.w.z.  

 - tijdig signaleren en aanpakken van problemen 

 - voldoende aandacht voor overgangsmomenten 

 

Diverse instrumenten op de markt om die waardevol kunnen 
zijn om inschatting te maken  
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2. Leerlingen verschillen  
en dat is normaal 

 

WEES JEZELF 

 

 

er zijn al  

zoveel anderen 
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Visie op handicap en onderwijs: 

 

Vorm onderwijs varieert naargelang visie op: 

• Wat een handicap is 

• Welke positie personen met een handicap 
innemen in de samenleving 

• Aard handicap 

• Ernst handicap 
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• Visie op mensen met een handicap kende reeds 
grote verschuiving in de loop van de geschiedenis 

• Nauw verbonden met heersende maatschappelijke 
ideologieën en wetenschappelijke theorieën over 
handicaps 

 -> impact op onderwijs 

 -> geeft ook verschuivingen op hulpverlenersaanbod 

 

• Jaren ‘90: burgerschapsparadigma en 
integratie/inclusie 

 -> handicap wordt gezien als de uitdrukking van de 

 interactie tussen enerzijds een individu dat beperkt 
 functioneert en anderzijds zijn sociale omgeving. 
 Handicap is dynamisch van aard; ondersteuning richt 
 zich op individu én op rol omgeving! 
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Visie op handicap en onderwijs: 
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Huidige verschuivingen: 

 

Integratie als oplossing 

• fysieke, functionele en sociale integratie 

 

• Integratie in scholen: op welke manier kan een 
leerling het beste het standaardcurriculum volgen? 
Kan het curriculum aangepast worden? 
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kent verschuiving naar: focus op inclusie 

• acceptatie van diversiteit, er is geen standaardnorm 

• ‘zorg’ vervangen door ‘ondersteuning’ 

• ondersteuning gericht op ‘zelfstandig functioneren’ 

• ondersteuning door sociale netwerk primair, 
professionele ondersteuning in 2de instantie 

 

• Inclusie in scholen: Wat kan en wil de leerling leren en 
hoe kan het curriculum daarop aansluiten? Een 
onderwijssysteem ontwikkelen dat in staat is alle 
leerlingen adequaat onderwijs bieden in dezelfde klas. 

 

Inclusie is ideaalbeeld -> in hoeverre uitvoerbaar?  



M-decreet: uitdaging  
voor alle partijen  

 

 



M-decreet 

12/03/2014: M-decreet:  

 

– Maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften 

 

– Vlaanderen is momenteel koploper in het 
aantal leerlingen dat school loopt in het 
buitengewoon onderwijs 
 

 



– sinds 2008 is een nieuw wettelijk kader opgebouwd dat 
het recht vooropstelt van leerlingen met een beperking op 
redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs: 

  

• Het decreet  voor het Vlaamse gelijkekansen- en 
gelijkebehandelingsbeleid (2008) 
 

• De goedkeuring door de Belgische overheden van het VN-
verdrag inzake rechten van personen met een handicap (2009)  
 

• Het nieuwe M-decreet (2014) 
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De verwachting is, dat door de maatregelen minder kinderen 
naar het buitengewoon onderwijs zullen gaan.  

De middelen die daardoor vrijkomen, worden opnieuw 
ingezet voor de ondersteuning van leerlingen met 
specifieke behoeften.  

Zo wil de overheid de expertise in de scholen voor 
buitengewoon onderwijs delen met het brede onderwijsveld. 
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3 krachtlijnen van het M-decreet 
van belang binnen CS 
  

1. Redelijke aanpassingen: STICORDI 

 

1. Compenserende maatregelen: hulpmiddelen zoals een laptop toelaten 

2. Remediërende maatregelen: leerlingen individueel helpen 

3. Differentiërende maatregelen: leerstof en lesaanpak variëren 

4. Dispenserende maatregelen: vrijstellingen van onderdelen van het curriculum 
toelaten 
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3 krachtlijnen van het M-decreet 
van belang binnen CS 
 
 
 

 

2. Zorgcontinuüm 

Een zorgbeleid waarin je school 3 fases doorloopt om samen 
met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen 
te zorgen. 
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3 krachtlijnen van het M-decreet 
van belang binnen CS 
  

3. Handelingsgericht werken 

 

1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Je vraagt je af wat de leerling 
nodig heeft om doelen te bereiken. 

2. Afstemming en wisselwerking tussen leerlingen, leerkrachten, ouders en de school 
verbetert de aanpak. 

3. Jij als leerkracht speelt een belangrijke rol bij de positieve ontwikkeling van de leerling. 

4. De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de 
ouders. Dat neem je mee in het plan van aanpak. 

5. Samenwerken met leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders is noodzakelijk. 

6. Je formuleert doelen en bekijkt wat er nodig is om die doelen te bereiken. 

7. Je werkt systematisch, in stappen en transparant. 
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Evaluatie CS bij ouders  
en scholen 



Enquête ouders 

gevraagd naar: 

 aanwezigheid relevante personen 

 contact en samenwerking hulpverleners 

 vertrokken vanuit noden / hulpvragen kind   

 en/of ouders 

 mate van ouders betrekken in belangrijke 
 beslissingen 

 steun bij onenigheid 

 meerwaarde cs voor verdere begeleiding 

 verslaggeving 

 respecteren van beroepsgeheim 



Respons: 

 

27 ouders met kinderen in BO / 8 ouders met kinderen in GO 

 

31 ouders zeer positief over CS / 4 ouders gematigd positief: 

meeste ouders voelden zich begrepen en gesteund, hadden het gevoel bij 
iemand terecht te kunnen met hun vragen 

luisterbereidheid en bereikbaarheid van alle partijen groot pluspunt 

meeste ouders ervaren meer wederzijds begrip wat betrokkenheid tussen 
ouders-school-begeleiding bevordert 

leuk om te horen dat je het als ouder goed doet, rust in het gezin gebracht 

beroepsgeheim werd goed gerespecteerd; ouders voelen zich gerespecteerd in 
hun ouderzijn 

gebundelde feedback van alle betrokkenen krijgen is meerwaarde 

alles is bespreekbaar, ook zaken waar ouders niet van op de hoogte zijn komen 
aan bod 

overleg afgestemd op hulpvragen kind en ouders 

opvolging door eenzelfde persoon die kind goed kent is meerwaarde 

aantal sessies (2 tot 3 maal per jaar) voldoende; sommige ouders wensten de 
sessies sneller op elkaar 

 

 

30 



aantal opmerkingen: 

 

enkel toegespitst op lagere school, daarna veranderen van hulpverlener is niet 
evident 

aanwezigheid stagiaire kan moeilijk liggen wanneer delicate zaken besproken 
worden 

verslaggeving soms te technisch  

tijdens gesprek soms te moeilijk te volgen  

soms te weinig tijd 

rca-medewerker als ‘bedreiging’ gezien door andere hulpverlener; wou geen 
extra inmenging 

initiatief nemen voor coördinatiesessies ligt globaal genomen bij ouders/scholen; 
niet alle ouders zijn even mondig of assertief waardoor soms afspraken kunnen 
mislopen of geen vragen gesteld worden 

 

 

31 



Enquête scholen 

gevraagd naar: 

 aanwezigheid relevante personen 

 contact en samenwerking hulpverleners 

 vertrokken vanuit noden/hulpvragen kind   

 en/of ouders 

 mate van schoolteam betrekken in belangrijke 
 beslissingen 

 steun school bij onenigheid 

 meerwaarde CS voor verdere begeleiding 

 verslaggeving 

 respecteren van beroepsgeheim 



Respons: 

8 scholen BO 

 

7 scholen zeer positief over CS; 1 school gematigd: 
meeste scholen voelden zich begrepen en gesteund, er wordt rekening 
gehouden met de hulpvragen vanuit de school 

zeer individuele benadering 

bredere kijk op de problematiek en zorgvragen; objectieve instantie die mee 
nadenkt, andere vragen stelt,… kan leiden tot andere inzichten 

constructieve gespreksstijl, duidelijke communicatie tussen alle partijen 

bemiddeling tussen ouders en school; mee nadenken over problemen op school 

opvolging is meerwaarde voor welbevinden leerling en school 

sessies worden georganiseerd op vraag van ouders en/of school waardoor er 
snel kan ingespeeld worden op moeilijkheden 

flexibiliteit is meerwaarde, ook mogelijkheid tot mail of telefonisch overleg 

snelle organisatie, dit ondanks meerdere agenda’s 
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aantal opmerkingen: 

 

als school weinig zicht op verdere opvolging 

soms als school te weinig zicht op onderliggend proces bij ouders waardoor het 
gevoel minder gehoord te worden kan ontstaan 

verslaggeving komt vaak niet door (er wordt aan ouders gevraagd dit door te 
geven) 

conclusies vanuit diagnostiek is soms verschillend van dagelijks leven 

enkel voor ASS; ook nood bij andere problematieken 
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Eigen bedenkingen 

 
 Doel is en blijft empoweren van zowel de omgeving als van het kind/de jongere zelf.  

 Spanningsveld tussen verwachtingen ouders en verwachtingen school soms erg 
voelbaar en niet altijd haalbaar om te bemiddelen tussen partijen. Ouders en/of 
scholen kunnen zich misbegrepen voelen. Open communicatie hieromtrent is niet 
altijd haalbaar. 

 Diverse leerdomeinen dienen bewaakt te worden binnen een CS. Focus ligt vaak op 
cognitieve aspecten, maar ‘welbevinden’ en ‘sociale vaardigheden’ van kind verdienen 
minstens evenveel aandacht.  

 Verwachtingen ouders/scholen/externen kunnen soms erg hoog liggen. Alert zijn voor 
subtiele signalen! 

 Agenda ligt nooit vast. Verloop varieert hierdoor sterk. Rol van RCA-medewerker kan 
schommelen tussen ‘luisteren naar stand van zaken’ tot ‘crisismanager’.  

Grondige kennis van problematiek kind, netwerk, mogelijkheden voor interventie en werking 
scholen is cruciaal. 

 Inbedding diagnostiek in ‘real live’ niet altijd vanzelfsprekend.  

 Gesprekken handelen globaal genomen over moeilijkheden of crisissen.  

 Aandacht voor positieve aspecten en sterktes kind! 
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De praktijk:  
een CS-traject in beeld 

 

Fabian, 12 jaar 

CS maart 2011 tot november 2013 



Korte situering 

Video moeder Fabian  

 



Korte situering  

Sedert peuterleeftijd: tragere ontwikkeling taal 
en motoriek 

 

1ste KK: Fabian wordt ervaren als  

een speciaal kind -> doorverwijzing onderzoek 

Diagnose ASS op leeftijd van 3 jaar 

 

G.On-begeleiding 2de KK, 3de KK en 1ste leerjaar 

 

3de KK: NKO-arts stelt ernstig gehoorverlies vast 
-> operatie -> taalvertraging blijft 



1ste leerjaar: enthousiast gestart maar leerresultaten  

blijven uit. Taal < rekenen; moeilijkheden met aandachtsturing 

Logopedie wordt opgestart voor ondersteuning leerproblemen, 
reeds aan B.O. gedacht 

Ondanks moeilijkheden, blijft Fabian een vrolijk kind die graag 
naar school gaat 

 

Aanmelding RCA met vraag naar analyse van de problemen  

en advies 

Maart 2011: onderzoek Fabian UKJA - RCA 
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Eerste CS mei 2011, 1ste lj G.O. 

Onderzoek wordt overlopen + redenen voor 
leermoeilijkheden geanalyseerd met schoolteam 
en ouders 

 

Alle partijen staan open voor verwijzing B.O. 

Ouders bezoeken school B.O. Type 7 (STOSklas) 

 

School maakt aangepast leerprogramma om 
laatste maanden te overbruggen 

 

Medicatie overwogen owv aandachtsproblemen 
maar wordt niet opgestart 

 



Tweede CS november 2011,  
1ste jaar B.O type 7 

Vlotte overgang geweest 

 

Rekenen vlot, lezen en schrijven blijft moeizaam; 
dit ondanks grote wil om te leren 

Beslissing school: aanbieden van 1 lettertype, 
geen lopend schrift 

 

Sociaal-communicatieve moeilijkheden  

komen meer op de voorgrond; school acht  

auti-ondersteuning aangewezen 

School zoekt auti-mentor voor Fabian 



Derde CS april 2012,  
1ste jaar B.O type 7 

Zorgen blijven op schools en sociaal-
communicatief vlak aanwezig 

 

Emotioneel welbevinden erg laag 

 

School overweegt overstap auti-klas. 



Vierde CS november 2013,  
3de jaar B.O auti-onderwijs 

Welbevinden terug positief 

 

Schools zeer grote stappen gezet: rekenen  

forse vooruitgang; lezen en schrijven eveneens, 
zij het wat trager; lopend schrift gaat vlot 

 

Geen verdere CS nodig geacht, wel afspraak 
terug bijeenkomen indien nieuwe zorgen 
opduiken 

 

Nu laatste jaar B.O.; zal overstap maken naar 
G.O. 

 



Meerwaarde CS  
voor ouders Fabian 

 

video moeder Fabian 



Spring!  
  

en dank je wel voor jullie aandacht!  




