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Visie kwaliteitsvol onderwijs doelgroep ASS 

Basisschool KIDS 

 

Deze visietekst is een uitbreiding op de algemene visietekst kwaliteitsvol 

onderwijs basisschool KIDS.  De basisgedachten uit deze algemene 

visietekst worden verder gespecifieerd voor de doelgroep ASS.   

 

Onderwijs op maat 

In de auti-afdeling streven wij op de eerste plaats naar een gevoel van 

basisveiligheid en optimaal welbevinden bij onze leerlingen.   

Een krachtige auti-vriendelijke leef/leeromgeving is hiervoor een eerste 

vereiste.  Deze creëren wij door: 

 - een aangepaste omgeving en infrastructuur 

 - een auti-vriendelijke communicatie  

- sterk doorgedreven structuur en voorspelbaarheid 

- een auti-didactiek: leerinhouden worden op een auti-specifieke 

manier aangebracht  

- een evenwicht tussen groepsgebeuren en individuele begeleiding 

In de basisschool werken wij toe naar een (volwaardige) integratie/inclusie 

in de maatschappij.   Wij geven een eerste aanzet tot zelfstandig 

functioneren in het dagdagelijkse leven.  Rekening houdend met de sociaal-

emotionele en intellectuele draagkracht enerzijds en 

ondersteuningsbehoeften van de leerlingen/ouders anderzijds, wordt er 

voor elke leerling een individueel handelingsplan opgemaakt.   Wij hebben 

hierbij oog voor het totaalbeeld van de leerling.  

Wij vertrekken vanuit sterktes en kwaliteiten van elke leerling die we 

trachten in te zetten om zwaktes en tekortkomingen te compenseren.   

Daarnaast besteden wij expliciet aandacht aan remediëring.    

Wij vertrekken zoveel mogelijk vanuit de interesses/leefwereld van de 

leerling om de betrokkenheid te verhogen.     Anderzijds is het onze taak 

als school om een brede, algemene vorming te voorzien die een verruiming 

vormt van hun leefwereld.   

Wij streven naar een zo hoog mogelijk niveau op gebied van formeel 

schoolse leerdomeinen.   Hiernaast hechten we ook veel belang aan het 

aanleren van (functionele) vaardigheden om via deze weg aan een aantal 
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auti-specifieke moeilijkheden te werken zoals startgedrag, planmatig 

werken, probleemoplossend denken, samenwerken en vrije tijd invullen.   

Wij besteden expliciet aandacht aan transfer van het geleerde op school 

naar de leefwereld van het kind, vermits heel wat leerlingen met ASS 

hiermee problemen hebben.     

Voor kinderen met beperkte leermogelijkheden leggen wij in de 

ASS+klassen nog meer de nadruk op functioneel leren en het leggen van 

transfer.   

Verder leggen wij voor al onze leerlingen een grote klemtoon op de sociaal-

emotionele ontwikkeling en het versterken van communicatieve 

vaardigheden.   Hiervoor is er een nauwe samenwerking tussen alle 

betrokkenen op school (klastitularis, springleerkrachten, logopediste, 

kinesiste, de halte, PPT,….).  Daarnaast hebben wij ook oog voor psycho-

educatie zodat de leerlingen een realistisch zelfbeeld met zelfwaardering 

ontwikkelen.   

 

Werken vanuit deskundigheid 

Onderwijs aan kinderen met ASS vereist een specifieke kennis en 

deskundigheid.    Wij vinden het belangrijk om evoluties en nieuwe inzichten 

mbt ASS op te volgen.   Deze kennis trachten wij te integreren in onze auti-

werking waarbij wij ons eigen handelen in vraag stellen. 

Bij de organisatie van ons onderwijs vertrekken wij vanuit TEACCH.  

Daarnaast hanteren wij elementen uit geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, 

gedragstherapie, ……    

 

Betrekken van de brede context 

Een kind leert en leeft niet alleen op school, daarom vinden wij het 

belangrijk om samen te werken met de brede context van de leerling.   

Ouders zijn ervaringsdeskundigen over hun kind en zijn hierdoor  

belangrijke partners in het team.  Anderzijds streven wij ernaar om vanuit 

onze specifieke ASS-deskundigheid de context te versterken in de 

begeleiding van het kind met ASS (vb leren visualiseren, social stories 

maken,….). 

 

 

 


