
Kunst ook anders.
Zorg in het deeltijds kunstonderwijs

Muziekacademie “J.H. Fiocco”- Schaarbeek
CENTRUM GANSPOEL - HULDENBERG



CENTRUM GANSPOEL 
Groot domein in groene velden

Ligging: gemeente Huldenberg 

 gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een 
visuele (meervoudige) beperking. 

 Semi-internaat

Tehuis voor volwassenen

Begeleid wonen voor volwassenen



Buitengewoon onderwijs

• Voor de kleuters en kinderen die in Ganspoel begeleid worden: Buitengewoon 
basisonderwijs type 6 (BuBaO).

• Voor de jongeren: buitengewoon secundair onderwijs

• Voor kinderen met een visuele beperking die les volgen in het gewoon onderwijs 
buiten het type 6: ambulante en mobiele ondersteuning



Praktijkvoorbeeld: muziek

Leerkracht piano: Elena Cochez

40 leerlingen: tussen 8 en 23 jaar

• Tweede graad: 20 leerlingen

• Derde graad: 10 leerlingen

• Vierde graad: 10 leerlingen



Doelgroep

Meervoudige beperkingen

• Visueel: blind of slechtziend

• Motorische problemen

• Rolstoel

• Autismespectrum

• Mentale beperkingen

• ADHD



ANDERS LES GEVEN

Belangrijkste doelen:
• Plezier beleven
• Leren van muzikale vaardigheden
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Creatief zijn
• Zelfvertrouwen versterken
• Sociale contacten stimuleren
• Hun mogelijkheden leren kennen

Anders dan bij valide leerlingen?
• Zeer grote motivatie en enthousiasme: een voorbeeld voor velen
• Leerlingen zijn directer en spontaner
• De lessen zijn een gezamenlijk groeiproces
• Muziek is een uitlaatklep
• Muziek maakt hen gelukkig



Individueel aangepast curriculum

EEN CURRICULUM OP MAAT VOOR ELKE LEERLING
CONTEXT en LEERJAAR

situatie in het centrum
PROFIEL

Beperkingen: visueel, mentaal, motorisch 
BEGINSITUATIE

Basiscompetenties
LESDOELEN

VRIJSTELLINGEN VAKKEN

JAARPLAN
EVALUATIE
LEERINHOUDEN



ORGANISATIE

Vakken

Piano klassiek of Jazz-Pop-Rock

• met integratie van Muzikale en Culturele Vorming

• groepsmusiceren

Samenstelling klassen:

• Individuele lessen

• Groepsgerichte lessen: leerlingen vanuit dezelfde leefgroep

Criteria:
Basisvaardigheden van de leerling:
zelfstandigheid, concentratiemogelijkheden, sociale vaardigheden



Muzikale
en 

Culturele Vorming

• Gehoor: zingen en spelen van toonladders

• Vergrote partituren

• Met dictafoon op hun GSM

• Geen partituren in braille:

- Slechts een kleine groep leert braille lezen

- In het BO vooral met spraaktechnologie



CASE 1: Sofie: Autisme, pianospelen met 2 vingers

Beginsituatie:

• Speelt al 12 jaar piano

• Autisme: zware vorm. 
- lessen verlopen volgens een strikt patroon

• Fijne en grove motorische bewegingen: zeer zwak: 
- gebruikt haar 2 wijsvingers
- soms vijfvingeroefeningen

• Uitstekend muzikaal gehoor

• Talent om muzikale zin juist te reproduceren na één keer gehoord te hebben



CASE 1: Sofie



CASE 2: Bert: Bewerkte aangepaste partituur



Case 3: Mats: ADHD

Beginsituatie:

• Tweede jaar piano

• Blind

• ADHD (Attention Dificid Hyperactivity Disorder)

• Maatgevoel: zeer zwak

• Hoe sneller , hoe liever



Case 3: Mats: Vrolijke vrienden



Case 4: Angie: Vergrote partituur

• 10 jaar piano

• Slechtziend

• Lichte vorm autismespectrum

• Vergrote partituren

• Ontplooien van persoonlijkheid:
zelfbewustzijn, zelfbevestiging en eigenwaarde
versterken 



Case 4: Angie: toonmoment: Valsette van André Waignein



EVALUATIE

• PROCESEVALUATIE
- zeer individueel gerichte evaluatie volgens het individueel curriculum
- constant in elke les: sommige leerlingen maken zeer kleine vorderingen, andere dan
weer grotere

- rapportering in DKO3

• PRODUCTEVALUATIE

- geen examens: enkel processen worden geëvalueerd

- toonmoment: 
- is het grote evaluatiemoment
- enkel voor de leerlingen waarvan de beperkingen het toelaten



Toonmoment

• Gebeuren waar een heel schooljaar naartoe gewerkt wordt

• Thema: werkt creativiteit in de hand: zelf liedjesteksten maken, rap maken, melodieën 
bedenken,…. 

• Totaalgebeuren in het Centrum: Met medewerking van de opvoeders en de 
leefgroepen

• Leerlingen zijn zeer trots en blijven lang praten over het evenement.



Toonmoment: eigen liedjestekst

Wij zingen dit lied
uit de Sound of Music
voor u in de zaal
dit gekend verhaal …

En we volgen het ritme 
vanuit ons hart ...



Toonmoment: groepsmusiceren

Groepsmusiceren: sociale ontwikkeling van de leerlingen:

• Luisteren naar elkaar

• Aanpassen aan elkaar

• Geduld hebben wanneer er iets fout gaat

• Elkaar steunen, samenwerken

• Samen zingen

• Aanvullende kleine instrumentjes: ritmische ontwikkeling
- regenbuizen, belletjes, trommen, tamboerijnen, gong,…

• Iedereen mag en kan meedoen



Toonmoment: groepsmusiceren



SUCCES ERVAREN

Mensen met beperkingen zijn terecht trots op hun prestaties omdat iets zeer eigen 
kunnen produceren, ook al voldoet de prestatie niet aan de muziektechnische eisen.

Hun plezier en dankbaarheid zijn het allermooiste geschenk voor de leerkracht.


