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Editoriaal
Tekening gemaakt door kind uit Karin Dom Centre (Bulgarije), één van de Enablin+ partners.

Jo Lebeer, project coördinator, Universiteit Antwerpen, BE
Wij zijn blij om ENABLIN+ te presenteren. Het project kwam tot stand in het begin van 2014. Enablin+ is een
Europees multilateraal samenwerkingsproject op het gebied van een beroepsopleiding, binnen het LEONARDO
programma van het Life Long Learning Programma van de Europese Commissie. Het doel is om eraan bij te dragen
dat kinderen en jongeren met complexe en intensieve ondersteuningsvragen, en de mensen die hen ondersteunen,
actiever kunnen participeren in het dagelijks leven, binnen het gezinsleven, op school en verder binnen de
maatschappij. We willen een interdisciplinaire nascholing ontwikkelen gebaseerd op een analyse van behoeftes en
goede voorbeelden. Binnen de nascholing leren professionals en ouders met verschillende achtergronden van
elkaar, met het doel om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren te vergroten. Meer specifiek kan gezegd
worden dat Enablin+ verschillende modules ontwikkelt om inclusie, communicatie, gedragsregulatie, activatie,
onderwijs en ondersteuning in het dagelijks leven te verbeteren. Het project is actief in acht landen binnen Europa.
Het brengt ervaring vanuit Universiteiten, Hogescholen, kenniscentra (beroepsopleidingen) en zorginstellingen voor
kinderen met ernstige beperkingen bij elkaar. Met deze uitwisseling van informatie over talen en landen, hopen we
de levens van alle kinderen in heel Europa (en daarbuiten), die grotendeels afhankelijk zijn van een goede kwaliteit
van de ondersteuning van de mensen in hun omgeving, te verbeteren.

Start meeting en symposium Antwerpen januari 2014
Van 31 januari tot en met 1 februari 2015 ontmoeten de partners elkaar voor de eerste meeting in Antwerpen in
één meest historische gebouwen van de Universiteit, het “ Grauwzustersklooster”. Voor deze gelegenheid werd
een mini-symposium georganiseerd met het thema‘Who are they? Children with complexes and intense support
needs: Towards a more active high quality life’. Het idee was om de belangrijkste mensen die werken binnen dit
domein uit te nodigen en direct vanaf het begin te betrekken. Naast de 18 aanwezigen vanuit de partners, waren
er 55 deelnemers aanwezig vanuit België en Nederland. We zijn er goed in geslaagd om de ‘juiste’ mensen op het
symposium te krijgen. Denk hierbij aan de betrokkenheid van de belangrijkste professionele netwerken (Multiplus,
SEN), ouders-professionele netwerken in Vlaanderen (Rett-syndroom Foundation) en het Franstalige België (AP3),
de officiële overheidsfondsen (VAPH en AWIPH), afgevaardigden van vele zorginstellingen voor kinderen met
complexe beperkingen en de voorzitter van de European Association of Service Providers.
Het doel van het symposium was om een beter begrip te realiseren van de leefomstandigheden en het in kaart
brengen van de behoeften rondom de zorg en ondersteuning met betrekking tot activitatie en participatie in
verschillende levensdomeinen. We willen de partners met elkaar en met het publiek in direct contact brengen en
nieuwe modellen presenteren over assessments met betrekking tot kwaliteit van leven. In de ochtend waren er
drie inspirerende lezingen. Het symposium had de eer omDr. Elisabeth Zucman als keynote speaker te hebben.
Afkomstig van Parijs, is ze een 'eminence grise' op dit gebied; de oprichter van tal van initiatieven om het leven van
kinderen met complexe beperkingen te verbeteren. Ze sprak over de geschiedenis en de huidige uitdagingen van de
ondersteuning van kinderen met "polyhandicap", zoals ze in Frankrijk genoemd worden. We hebben een tijd gehad
waarin deze kinderen achter gordijnen lagen en niks deden.Claudia Claes van het E-QUAL centrum van de
Universiteit Gent sprak over Schalock’s model over kwaliteit van leven. Ze presenteerde verschillende nieuwe zowel
kwalitatieve als kwantitatieve benaderingen om het te beoordelen.Bea Maes van de Katholieke Universiteit Leuven
(BE), voorzitter van de Special Interest Group over kinderen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) van de
Internationale Vereniging van de wetenschappelijke studie van Intellectual Disability (IASSID) presenteerde het
"nieuwe" denken van Multiplus , een expertisecentrum op EMB. In de namiddag, presenteerden de partners van
Enablin+ hun werk. Heel belangrijk eveneens waren de ouders (Jacques Lodomez van AP3 en Hugo Pilate van de
Rett Syndroom Vereniging), die de stem van de kinderen vertegenwoordigden. Het ‘abstract book’ vind je op de
productenpagina op www.enablinplus.eu.
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Enablin+ Behoeftenstudie
De eerste ‘Work Package’ bestaat uit het helder krijgen van de behoeften van kinderen met complexe en intensieve
ondersteuningsvragen (CISN). Daarom organiseerden wij een onderzoek in de acht landen. We maakten een
vragenlijst en vertaalden deze in acht talen. De vragenlijst gaat over de leefsituatie van deze kinderen; de manier
waarop professionals hun functioneren en behoeften beoordelen en de behoeften met betrekking tot de aard en
inhoud van bijscholing. Daarnaast vragen we om nominaties voor goede voorbeelden en essentiële literatuur.
De oproep voor deelname is nog open. Een rapport is beschikbaar op www.enablinplus.eu

Enablin+ gaat naar India
Het project in India, waarvan dr. Marina Rodocanachi de wetenschappelijk coördinator is, is gelegen in het zuiden van
India (Warangal, Andra Pradesh) en behoort toe aan het Mallkamba Instituut for kinderen met een beperking. Mallikamba
is een instituut dat zich in zet voor 200 kinderen en jongvolwassenen, meestal met verschillende beperkingen, die uit een
zeer arm milieu komen. De dienstverlening van het instituut bestaat uit onderwijs, residentiële zorg als het nodig is (veel
weeskinderen), voeding en de basis lichamelijke zorg. Bij het eerste project heeft het instituut hen voorzien met faciliteiten
en basis sanitaire maatregelen. Daarnaast hebben ze een evaluatiesysteem opgezet zodat de revalidatiebehoeften helder
worden. Tussen de kinderen die gezien worden in Mallikamba, jong en met verschillende beperkingen, liggen sommigen
op de grond, zonder de mogelijkheid om op een normale stoel te zitten evenals voorzien te worden van orthopedische
stoelen. Daarom zijn zij uitgesloten van onderwijs en hebben zij verschillende problemen met betrekking tot eten,
ondersteuners en anderen. De ‘Italian Association, Barzakh – Culture and cooperation (www.barzakh.org)’, heeft in 2014
een nieuw project opgestart, samen met de ‘Filo Diretto Onlus (www.filodirettoonlus.org) als financierder. Het project
heet: ‘Sitting at their place: study of a therapeutic and rehabilitative model based on the construction of postural
seats for children with severe multiple disabilities in an extreme poor context: Southern India”. Het project tracht
de principes en het gebruik van geindividualiseerde orthopedische stoelen te promoten. Deze stoelen worden voor
een lage kostprijs geproduceerd en zijn daardoor betaalbaar voor de lokale staf, voor fysiotherapeuten, docenten en
ouders van kinderen met verschillende beperkingen in Mallikamba. Meer informatie.

Tweede partnermeeting in Varna, Bulgarije, September 2014
Van 25 tot en met 28 september 2014 hadden we onze tweede Enablin+ partnermeeting. Ditmaal in Varma, aan de
rand van de Zwarte Zee in Bulgarije, bij het Karin Dom Center. Hun medewerkers Apostol Apostolov en Magdalena
Tsoneva zorgden goed voor de 15 buitenlandse gasten. Allereerst lieten ze hen kennis maken met de
werkzaamheden van het KDC, waarmee zij een pionier zijn op het gebied van ondersteuning aan kinderen met een
beperking in Bulgarije. Het KDC heeft een mooi oud herenhuis in het park aan de zeekant, gefinancierd door de
beroemde Bulgaarse filantroop Ivan Stancioff. Na het bezoek aan het KDC hebben de partners gediscussieerd over
twee onderwerpen: de resultaten van het behoeftenonderzoek en de ‘good practices’ van blijvende
ondersteuningssystemen en inclusie. De partners presenteerden een selectie van projecten, die variëren van
vroege interventies tot aan zorg nemen voor een dagelijks bad. De meeting werd bijgewoond door lokale
professionals die daarvoor uitgenodigd waren. Zo werd er gediscussieerd over een lijst van 14 criteria waaraan een
‘good practice’ moet voldoen: gebaseerd op kwaliteit van leven, activering, participatie in de maatschappij,
universeel toepasbaar, modificeerbaarheid en teamwork. We discussieerden ook over de competenties waar
verschillende professionals aan moeten voldoen om te werken met kinderen met complexe en intensieve
ondersteuningsvragen. Op deze manier verzamelden we alvast interssant trainingmateriaal. We bezochten ook de
school ‘prof. Dr. Ivan Shismankv’ voor slechtzienden. Deze school heeft klassen voor studenten met intensieve en
complexe ondersteuningsvragen. Het is voorzien van all moderne technische benodigdheden zoals elektrische
rolstoelen en door een computer gestuurde communicatiemiddelen. Maar het heeft vooral hele enthousiaste en
competente docenten. De muziekdocent gaf ons een demonstratie. Want ja, muziek is een taal die toegankelijk is
voor iedereen, inclusief de kinderen met de meeste beperkingen. Muziek kan gezet worden voor actieve
communicatie maar kan ook gebruikt worden om te medieren tussen cognitieve concepten en vaardigheden zoals
ritme, tellen en lezen. De kinderen leren ook in keuken- en kunstworkshops en ineen binnentuin. De meeste
kinderen hebben een visuele beperking, in verschillende gradaties. De muren van de school hebben symbolen,
welke gebruikt wordem voor de oriëntatie van de kinderen. Aan het eind van de middag, zetten we onze discussies
voort. We hebben het over trainingsmaterialen en welke informatiebronnen we nu hebben en welke we nog nodig
hebben. We beslissen dat we voornamelijk videomateriaal nodig hebben van dagelijkse situaties in verschillende
topics (zoals ‘activering en participatie’, ‘externe factoren’ zoals vermeld in de ICF). Praktijkgericht leren, gebaseerd
op confrontatie met dagelijkse problemen, is de beste manier om te leren. Niet alleen in de basisopleiding maar
ook in het onderwijs dat daarna volgt.
Natuurlijk hebben we ook de tijd genomen voor teambuilding en sociale momenten. Niet veel, alleen na de lange
dagen in combinatie met diner en muziek. Bulgarije heeft hele mooie volksmuziek en –dans. Een verslag kan hier
gevonden worden.

2

Op zoek naar ‘Good Practices’
Enablin+ zoekt met haar acht partners naar innovatieve projecten die de kwaliteit van leven vergroten van kinderen
met complexe en intensieve ondersteuningsvragen. In het bijzonder die erop gericht zijn op activering en
participatie in inclusieve setting (onderwijs, vrije tijd, werk en familie), verbetering van de dagelijkse zorg (voeding,
gedragregulatie), verbeteren van sociale competenties en relaties, communicatie en zorgethiek. We ontwikkelden
een lijst van criteria en een korte vragenlijst om in te vullen. Iedereen kan een project nomineren. Je nominatie kun
je opsturen naar rianne@nijlandenkroes.nl . Het formulier kan hier gedownload worden. De Portugese partner
organiseerde op 14 maart 2015 een meeting ‘Good Practices with people with complex and intensive support
needs’ op De Universiteit van Evora. https://www.facebook.com/events/386987454788977/

Going places: Bilateral partner meetings
 Maart en mei 2014: België en Roemenië, Belgian and Romanian partner: onderwijs aan
masterstudenten in dynamisch assessment.
Gedurende één week in maart en één week in mei werden de masterstudenten (psychologische begeleiding en
interventie) van de Babes-Bolyaj Universiteit van Cluj-Napoca geïntroduceerd in de methodologie van het
dynamisch assessment in de les ‘Assessment Methods of Learning Propensity and Cognitive Modifiability’ door Jo
Lebeer van de Universiteit Antwerpen en Eniko Batiz van de BBU. De highligth gedurende het seminar in mei was
de praktijkles met de kinderen met een auditieve beperking van de Kozmutza flóra Iskola waar applaus wordt
gedemonstreerd door wuivende handen, zoals op de foto te zien is. Dit onderdeel zorgt voor veel enthousiasme bij
de studenten (en de kinderen) doordat ze realiseerden dat ze het best leren over het dynamisch assessment door
het te doen met echte kinderen, hun reacties op de mediatie te zien en door te geloven in hen.

 October 2014: BE +NL: symposium op de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
Op 14 oktober 2014 gingen Mia Nijland (BNK Wijhe – NL) en Jo Lebeer naar de RUG voor hun bezoek aan het
symposium ter ere van Prof dr. Carla Vlaskamp haar pensioen. Carla Vlaskamp heeft haar carrière gewijd aan
onderzoek naar en interventies voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Ze is
auteur van verschillende artikelen en is samen met Prof. Bea Maes en Anneleen Penne co-auteur van een boek
over innovatieve zorg en ondersteuning ‘Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen’,
welke zeer geschikt zou zijn om te vertalen in het Engels omdat het de basis omvat waar ons project voor staat. Er
waren verschillende buitenlandse en Nederlandse sprekers op het symposium, inclusief ouders.

 November 2014: Italië and Frankrijk: Conferentie over kwaliteit van leven
Op 20-21 november 2014 gingen Marina Rodocanachi en Ana Del Brun naar Parijs voor een conferentie over
‘Kwaliteit van Leven en een beperking’ georganiseerd door de ‘Assistance Publique des Hôpitaux de Paris’. De
Enablin+ partner CESAP was ook onderdeel van het wetenschappelijk comité. De thema’s kwamen overeen met die
van ons project: hoe beoordeel je de kwaliteit van leven, hoe verbeter je dagelijkse zorg, voeding, activering,
epilepsie, reanimatie procedures, pijnmanagement. Meer informatie (in het Frans) kan hier gevonden worden.



Italy and Belgium meet at Don Gnocchi in Milan

Op 15 januari bezocht Jo Lebeer (projectcoördinator Enablin+) het Vismara rehabilitation Centre, onderdeel van de
Don Gnocchi Foundation. Hoofd revalidatie Marina Rodocanacchi liet zien hoe zij werken met kinderen (tot 18 jaar)
met verschillende ontwikkelingsstoornissen, waarvan sommige heel erg en complex. Zij zijn ook één van de
Nationale ‘Rett Syndrome Reference Centres’. Het grote deel van hun werk bestaat uit het stellen van diagnoses en
multidisciplinaire therapie. Tijdens één van deze therapiën ‘hydrotherapie’ ontmoeten we de Canadees-Italiaanse
David en zijn zwem-mediator in een heet (32°) zwembad. Kinderen met het Rett-syndroom (die meestal niet meer
kunnen lopen) kunnen vaak in het hydrotherapie-bad wel lopen (omdat ze hun gewicht niet voelen), waardoor ze
meer mobiel en minder spastisch blijven en velen van hen hun mogelijkheid om te lopen behouden.
Een tekening gemaakt
door kinderen van
Enablin+ partner Karin
Dom Centre, Varna,
Bulgarije.
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Nieuws van de partners
Karin Dom Centre - Bulgarije



Karin Dom Centre organiseerde een heel succesvol Internationale Autisme Conferentie op 30 mei – 1 juni
2014. https://karindom.org/en/moments-from-the-international-autism-conference-2014/
Wij ontwikkelen een breed opleidingsprogramma voor een UNICEF project:https://karindom.org/en/trainingpatronage-nurses-unicef-2014/
Recentelijk is er een contract gesloten met de overheid voor een landelijke opleiding over vroegtijdige
interventies: https://karindom.org/en/social-inclusion-project-ministry-of-labour/




Aankomende evenementen











19 maart 2015: Zwolle (NL) EMB jaarlijks congresswww.embcongres.nl
26-28 maart 2015: Wijhe (NL) Enablin+ partnermeeting. Thema: interprofessionele opleiding in het
ondersteunen van kinderen met complexe en intensieve ondersteuningsvragen: hoe en wat?
26-29 mei 2015: jaarlijkse meeting van deEuropean Academy of Childhood Disability,in Kopenhagen.
Marina Rodocanachi van de Don Gnocchi Foundation presenteert muziektherapie met kinderen met het
Rett-syndroom. Meer informatie:http://www.eacd2015.org
5 – 17 juli 2015: Florence, Italië. Internationale zomer-workshops van het Feuerstein Instituut: de theorie
van de Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid en Gemedieerde Leerervaring en de toepassingen:
Instrumenteel Verrijkings Programma en het LPAD-onderzoek. Meer informatie:www.feuersteininstitute.org
17-19 september 2015: partnermeeting in Cluj-Napoca, Roemenië. Doel: hoe zijn de pilots van alle
opleidingsinitiatieven georganiseerd in alle landen; onderzoeksprotocol
5-6-7 mei 2016, Rome, Italë. Twee dagen train-the-trainer conferentie

17-21 mei 2016, Antwerp, Leuven + diverse locaties in Vlaanderen & Nederland: thematische
week met workshops, lezingen, films

Recente publicaties


“Clinical and educational applications of Reuven Feuerstein’s Mediated Learning Experience Theory:
current scientific evidence”. Geplubiceerd als een special editie van het Transylvanian Journal of
Psychology, door de Cluj University Press. Reuven Feuerstein, volgens voorgaande-APA directeur Robert
Sternberg “one of the greatest 20th-century psychologists next to Piaget and Vygotsky”, liet een
belangrijk intellectueel ergoed na da teen uitdaging is voor de problemen van vandaag. In deze editie
presenteren daarvoor uitgenodigde geleerden die hem kennen en met hem gewerkt hebben (zoals David
Tzuriel, Robert Sternberg, Cay Haywood, Carol LIdz, Noami Hadas-Lidor, Hefziba Lifshitz, Jo Lebeer en
David Martin), reviews over wetenschappelijk bewijs van Feuersteins MLE en SCM theorie van zowel
educatieve en klinische toepassingen. Er zijn daarnaast ook twee originele bijdragen door jonge PhD
onderzoekers, Reka Janos en Cristina Vedovelli. Hoewel het meer toegepast is op kinderen met een milde
of gemiddelde leerstoornis, is het de vraag of de MLE en SCM theorie ook opgaat voor kinderen met
complexe en intensieve ondersteuningsvragen. Het werkt zeker, er zijn verschillende voorbeelden die
laten zien dat activering en mediation ook belangrijk zijn voor kinderen met complexe problemen. Zie de
abstracts op http://epsz.pszichologia.psiedu.ubbcluj.ro/en/index.php. Bestel een kopie via:
demeter.karmen@yahoo.com

Disclaimer. Dit project krijgt financiële steun van de Europese Commissie binnen het Levenslang Leren Programma. Contractnr.
541981-LLP-1-2013-1-BE-LEONARDO-LMP. De inhoud van deze publicatie behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de
redactie en de uitgever en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook van de
informatie die hierin wordt weergegeven
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