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OPEN DOORS in jouw organisatie21
Hoe de tentoonstelling ontlenen



 OPEN DOORS is een reizende tentoonstelling over hoe twaalf 

gezinnen met migratieachtergrond omgaan met de beperking 

van hun kind(eren). Twaalf gezinnen zetten hun deuren open 

en vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hoe ze de 

opvoeding beleven, hoe ze de schoolcarrière van hun 

kind(eren) ervaren en welk netwerk hen sterkt om hoopvol 

naar de toekomst te kijken. 

OPEN DOORS werd gerealiseerd door medewerkers van Sint- 

Lievenspoort en IN-Gent vzw.  

OPEN DOORS
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‘Sint-Lievenspoort is een netwerk van vijf organisaties, 
die de krachten bundelen om het welzijn en de kracht van 
kwetsbare mensen met een communicatieve beperking te 
bevorderen. 

Kinderen met gehoorstoornissen, spraak- en 
taalstoornissen en autismespectrumstoornissen kunnen er 
naar school. Er is ook een multifunctioneel centrum voor 
schoolaanvullende dagopvang en verblijf. Het 
revalidatiecentrum staat in voor onderzoek en begeleiding 
van zowel kinderen als volwassen. De 
thuisbegeleidingsdienst ondersteunt vraaggestuurd in de 
opvoeding en in de ontwikkeling. 
http://www.sintlievenspoort.be/over-sint-lievenspoort 



    Op het moment van de interviews gingen de 

meeste kinderen naar school in Sint-Lievenspoort. 

Van drie gezinnen volgden de kinderen revalidatie 

en gingen ze naar het gewoon onderwijs. 

De meeste ouders migreerden, enkelen zijn hier 

geboren, maar allen hebben ze roots buiten België. 

Het is de vraag welke impact migratie heeft op het 

beleven van een beperking. De verhalen illustreren 

alvast dat migreren een extra dimensie toevoegt aan 

het verwerkingsproces. 

Het resultaat, twaalf levensgrote panelen 

geïllustreerd met verhalen, citaten en een kortfilm, 

is een bron van inspiratie voor alle professionals die 

samenwerken met gezinnen. Het biedt inzicht in de 

drempels die deze ouders ervaren en hoe zij kracht 

vinden in het dagelijkse omgaan met hun kind. 

Deze brochure neemt je mee in de historiek en de 

resultaten van de interviews en is onlosmakelijk 

verbonden met een bezoek aan de tentoonstelling. 

Op https://in-gent.be/Open-Doors-2017 kan je de 

tentoonstelling op de voet volgen. 

We hopen dat de verhalen prikkelen om een aantal 

ideeën en inzichten mee te nemen in jullie 

professioneel handelen. De tentoonstelling kan 

samen bezocht worden met ouders van je school of 

organisatie. Het is een kans om uit te wisselen over 

een gevoelig thema en samen een proces af te 

leggen. 
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Deuropener

"Wat betekent het voor de ouders om een 
kind te hebben met een beperking? Welke 
weg hebben ze al afgelegd?  Van waar 
komen de beslissingen die ze nemen, de 
angsten die ze ervaren?  Van waar komt 
de kracht om steeds door te gaan?’   
Anneleen Ossieur, Sint-Lievenspoort 

"Om op een goede, empathische manier te 
werken met gezinnen is het belangrijk om 
bijkomende drempels die migratie en 
andere factoren met zich meebrengen te 
kennen en ermee aan de slag te gaan.’ 
Resul Tapmaz, Gentse schepen van 

Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en 

Sport.  



   ‘De motor van de samenwerking was de Werkgroep 
Diversiteit. Er was een vertegenwoordiging vanuit de 
vijf organisaties. Medewerkers kregen een mandaat 
vanuit de directie. We planden allerlei acties om de 
schriftelijke en mondelinge communicatie te 
evalueren en bij te sturen. De brieven voor ouders 
werden geselecteerd, vereenvoudigd en herschreven 
in duidelijke taal en opgesmukt met pictogrammen. 
Daarnaast werd er een gepersonaliseerde 
jaarkalender ontwikkeld. 
We initieerden oudergroepen voor uitwisseling van 
wederzijdse vragen en informatie. In de schoot van 
de werkgroep ontstond het idee van 
thuisgesprekken.’ 
Caroline, IN-Gent vzw 

Sleutel tot sterke samenwerking

    OPEN DOORS is het resultaat van een 

samenwerking tussen Sint-Lievenspoort en IN-Gent 

vzw, het Gentse Agentschap voor Integratie en 

Inburgering. De afgelopen jaren bereikte Sint- 

Lievenspoort steeds meer kinderen en ouders met een 

migratieachtergrond. 

Het personeel gaf aan weinig zicht te hebben op hun 

leefwereld. Op vraag van Sint-Lievenspoort 

ondersteunde IN-Gent de organisatie in het uitwerken 

van een betere samenwerking en communicatie met 

deze gezinnen.  
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  OPEN DOORS wil leerkrachten, therapeuten, 

gezins- en leefgroepbegeleiders, 

opvoedingsondersteuners en CLB-medewerkers 

ontroeren en sensibiliseren. 

De verhalen van OPEN DOORS geven een inkijk in 

de gevoelens, ervaringen en verlangens van twaalf 

gezinnen betreffende de beperking van hun kind. 

Het is een kennismaking met hun kracht en hun 

twijfels. De ouders vertellen over hoe hun migratie 

deuren opende die voorheen gesloten waren, maar 

evengoed hoe het een verzwarende factor kan 

zijn. Het betekent in vele gevallen toegang tot 

professionele ondersteuning en onderwijs. 

Terzelfdertijd is het ook een uitdaging om je weg te 

vinden in de wirwar van organisaties en jezelf 

nieuwe omgangsvormen eigen te maken. 
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Binnenste buiten
‘ V E R H A L E N  S T I M U L E R E N  H E T  
E M P A T H I S C H E  H A N D E L E N . ’  

‘Laten we hopen dat dit project 
een licht in de duisternis is voor 

ouders die steun en moed nodig 
hebben. Maar ook dat de 

professionele wereld inziet dat het 
niet simpel is om een 

ontwikkelingsstoornis van je kind 
zomaar te aanvaarden en op 
hetzelfde niveau daarover te 

spreken. Het blijft emotioneel. ’ 

 Medine, moeder van Azra



    Twaalf is een getal met een sterke symboliek, die 

refereert naar verschillende aspecten van het 

leven. Naargelang de cultuur waarin het voorkomt, 

heeft het een andere betekenis. Algemeen staat 

twaalf symbool voor perfectie, volledigheid en 

eenheid, zoals de maanden in een jaar, de uren op 

een klok, de sterrenbeelden. 

Bij elk van de gesprekken komen verschillende 

thema’s terug. Elk verhaal op de tentoonstelling 

illustreert één van deze thema’s. De twaalf thema’s 

vormen de synthese van de interviews. 

Deze informatie leert hoe professionals hun aanbod 

en manier van werken kunnen afstemmen op de 

ervaringen van ouders en zo de toegankelijkheid 

van de organisatie en het aanbod verhogen. 

Op de sofa

1 2  V E R H A L E N ,  1 2  T H E M A ' S

     Voor OPEN DOORS werden twaalf gezinnen 

geïnterviewd, waarvan drie gemende gezinnen°: 

twaalf moeders, waarvan twee alleenstaande en drie 

vaders. Alle geïnterviewde ouders zijn buiten België 

geboren, behalve één moeder. De ouders zijn 

afkomstig van Congo, Zwitserland, Venezuela, 

Turkije, Marokko, Frankrijk, Algerije, Bulgarije, 

Armenië en Roemenië. 

De verhalen leveren elk een unieke inkijk. Zonder die 

werkelijkheid geweld aan te doen, zijn er een aantal 

parallellen te trekken. Het emotionele proces van 

aanvaarding bijvoorbeeld is een steeds terugkerend 

thema. Een kind met een beperking brengt heel wat 

zorgen en twijfels met zich mee. Het is een extra

belasting op het gezinsleven. Tegelijk bewaren de 

gezinnen de hoop en spreekt telkens weer de liefde 

voor hun kind.  

° één van de partners is van Belgische afkomst 
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   Ouders zijn een belangrijke barometer om aan te 

voelen wat er aan de hand is met een kind. 

Duidelijkheid over de precieze oorzaak of diagnose 

komt er pas na een langer proces.  Anderstaligheid 

en onwetendheid vertragen dikwijls dit proces, 

zowel aan de kant van de ouders, als aan de kant van 

de beroepskrachten. Soms wijten ze taalachterstand 

aan een meertalige opvoeding of een andere 

thuistaal. Nochtans is het een herkenbaar signaal dat 

er iets aan de hand is met de ontwikkeling van het 

kind. 

Ouders ervaren aanvankelijk ongeloof. Dit ongeloof 

kan versterkt worden door verschillende factoren, 

zoals het niet voorkomen van de beperking in de 

familie, tegenstrijdige of onduidelijke diagnoses of 

de aard van de beperking. Dit zorgt  er voor dat 

ouders zich niet kunnen vinden in een beslissing.   

Bij een herkenbare diagnose is er opluchting. Hoe 

meer gespecialiseerd de onderzoeker of organisatie, 

hoe meer het vertrouwen groeit dat de diagnose 

klopt en de ondersteuning adequaat is. 

Opdat ouders zich goed voelen bij een beslissing en 

voor de verdere samenwerking is het belangrijk dat 

professionelen benadrukken en verduidelijken welke 

hulpmiddelen en oplossingen er zijn om om te gaan 

met de beperking of welke de mogelijkheden zijn om 

de beperking te verlichten. 

1  Confrontatie
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‘Tijdens de zwangerschap heb ik niets gemerkt, 
later zeiden ze me dat het genetisch was. Blijkbaar 
zit het in de familie. Twee jaar geleden hebben we 
kennisgemaakt met familie van mijn vader en zo 
kwamen we te weten dat hun kinderen ook doof 
waren.’ 
Cemile en Erdal, ouders van Busra 

‘Het is eigenlijk al vanaf de eerste kleuterklas dat 
ik merkte dat ze een probleem had. In de school in 
Lokeren was er eerder een ontkennende reactie. 
Ze hebben dat niet au sérieux genomen, mijn 
opmerking “er is iets met mijn kind, wil je dat 
opvolgen?”. Dan heeft de school gewoon gezegd: 
“maar neen, dat is omdat je kind tweetalig 
opgevoed wordt. Je zou beter gewoon Nederlands 
praten, ook thuis. Stop met het Turks en dat komt 
wel in orde.” Maar ik zag dat het probleem alleen 
maar verergerde, haar taalontwikkeling kwam 
niet op gang.’ 
Medine, moeder van Azra 



   Het zoeken naar oplossingen, het geregeld krijgen 

van bijzondere opvang of hulpmiddelen, de 

hulpverlening op elkaar afstemmen,... het vraagt 

veel energie van ouders. Het komt bovenop de 

dagelijkse opvoedingstaken. 

Vaak treedt er een cumulatie van problemen op, 

waardoor de problematiek  verzwaart, zoals 

meerdere kinderen in het gezin met een beperking, 

alleenstaand zijn (weduwe, gescheiden,…), het 

verwerken van het trauma van de geboorte. Deze 

complexiteit beïnvloedt de draagkracht van het 

gezin. 

In gesprek met professionelen en familie, vrienden 

en kennissen die weinig ervaring hebben met de 

problematiek, hebben ouders vaak het gevoel een 

‘één-mans-strijd’ te voeren. Het voelt aan als ‘een 

strijden voor je kind’. Ze hebben het gevoel zichzelf 

meermaals te moeten herhalen, te verantwoorden of 

te verdedigen. 

2  Draagkracht
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‘Alex is doof en heeft serieuze ADHD, Robby heeft 
dyspraxie en ook ADHD, maar niet in dezelfde 
mate. Ook de ziekte van mijn man kwam erbij, het 
laatste jaar was mijn man half verlamd...door de 
cumulatie van alles, had ik een zware depressie.’ 
Christiana, moeder van Robby en Alex 



"Toen we hoorden dat Busra haar hele 
leven hoorapparaten zou moeten dragen, 
zijn we psychisch in elkaar gestort.’          
Cemile en Erdal, ouders van Busra 

3  Emotie
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4  Geloof

  Realiseren dat je kind een beperking heeft, is 

emotioneel zeer zwaar. Eigen ervaringen, het proces 

van diagnose en hulp zoeken, zijn confronterend 

voor ouders. Emoties kunnen informatieoverdracht 

en goede bedoelingen vertroebelen of doorkruisen. 

Schaamte over de beperking van het kind kan 

bijvoorbeeld leiden tot een late diagnose. 

Ouders leren na een tijd hun relativiteitszin aan te 

wakkeren, ‘er zijn ergere beperkingen’ en stoppen 

met het zoeken naar een reden. 

Dit aanvaardingsproces kan jaren duren en wordt

beleefd door het hele gezin. Vorderingen van het 

kind dankzij gespecialiseerde hulp brengen 

verlichting. Professionals moeten door de huid van 

de ouders en kinderen voelen en luisteren naar elk 

van hen. Ieder gezinslid heeft een eigen verhaal en 

eigen ervaringen. Emotie blijft en kan af en toe nog 

hevig opflakkeren 

  Geloof  is in een aantal gezinnen een sterke factor 

om de beperking te aanvaarden of te plaatsen. 

Ouders gaan minder op zoek naar het waarom en 

aanvaarden dat het gewoon zo is. Ze beschrijven 

het kind in al zijn facetten als ‘een geschenk van 

God’. Geloven in een hogere macht, helpt hen om 

het vertrouwen in de toekomst te bewaren. 

Voor ouders is het belangrijk dat beroepskrachten 

de waarde van hun geloof zien en erkennen. 

 ‘Het feit dat we nog een tweede kind kregen met 
een handicap, was heel zwaar. Ik dacht dat is niet 
mogelijk, dat is veel. AlHamdollilah (ik dank 
Allah), In onze religie zeggen we dat we dat moeten 
accepteren.’ 
Malika, moeder van Hafsa en Fatima 

Het geloof is de zekerheid van de dingen, die men
hoopt en de overtuiging van de dingen die men 
niet ziet. Het geloof heeft dan ook te maken met 
dingen, die niet concreet en tastbaar zijn. 
(Hebr. 11:1) 



    Vertrouwen, of het gebrek daaraan, komt vaak terug in 

gesprekken met ouders. Eens de keuze gemaakt, voelt de 

hulpverlening, de ondersteuning of de specialisatie in het 

buitengewoon onderwijs voor de ouders dikwijls 

professioneler, betrouwbaarder aan dan in het gewoon 

onderwijs. 

Een hulpverlener die ‘nabij’ is, wekt vertrouwen en kan de 

gemoedsrust van de ouders verbeteren. Ouders willen dat de 

professionals het kind en zijn gezin leren zien en kennen in al 

zijn facetten. Ouders willen zich begrepen voelen: ze vrezen 

dikwijls dat de diagnose de toekomst van hun kind zal 

hypothekeren. 

5  Vertrouwen
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‘Ik heb de school graag want ik weet dat ze helpen.’ 
Fatima, moeder van Hicham 

‘Ik heb het gevoel dat de diagnose ‘concentratieproblemen’ 
veel te vroeg genomen is. Logopedie wordt soms misbruikt 
of verkeerd ingezet, zeker bij anderstalige kinderen. Bij 
andere diagnoses zoals gehoorstoornis is dit veel 
duidelijker.’ 
Moeder van 11-jarige zoon met ADHD 

‘De verhalen zijn een bevestiging dat het opbouwen van 
vertrouwen cruciaal is om een goede hulpverlening te 
kunnen bieden.’ 
Gamze, Sint-Lievenspoort 



   ‘Ik had geen informatie over autisme. Af en toe zag 
ik wel eens een reportage op tv en spraken ze over 
autisme. ik vroeg mij altijd af wat die ziekte juist 
inhield. Ook mijn man kende daar weinig over.’ 
Suheyla, moeder van Elanur 

‘‘Het is moeilijk voor mij om de diagnose, wat die ook 
moge zijn, te accepteren. Ze zeggen dat hij  zich 
onvoldoende kan concentreren, trager leert. Maar ik 
voel het zo aan: mijn zoon heeft geen problemen, hij 
heeft alleen een ander ritme. Ik herken dit ook bij 
andere kinderen van de familie als ze nog klein zijn.
Nu ze groter zijn, functioneren ze goed.  Maar langs 
de andere kant laat ik het ook gebeuren. Stel dat er 
toch iets is en dat ik degene ben die het niet wil of kan 
zien, die het niet kan aanvaarden. Dan ben ik degene 
die de aangeboden kansen voor mijn zoon ontneem.’ 
Moeder van een 12-jarige zoon 

‘Mijn dochter kan moeilijk dingen aanvaarden. Je 
neemt haar het best eerst apart, ze heeft tijd nodig 
om zich aan een nieuwe situatie aan te passen.’   
Moeder van een 6-jarig meisje met autisme 

6  Kennis
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     Dikwijls moeten de ouders zelf op zoek gaan 

naar informatie wanneer ze voelen dat er iets aan 

de hand is. Dit is moeilijk omdat ze niet altijd hun 

vinger kunnen leggen op het precieze probleem. Bij 

deze zoektocht speelt mond-aan-mond reclame - 

info van kennissen uit het eigen netwerk-, een 

doorslaggevende rol. Daarnaast zijn er elementen 

die de toegang tot informatie vergemakkelijken, 

zoals de kennis van het Nederlands. 

Scholing en ervaring van ouders spelen mee in het 

samen zoeken naar oplossingen, in het al dan niet 

sneller toegang vinden tot informatie en in het 

beschikken over eigen en soms andere 

informatiebronnen dan de professional. 

Wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaring is 

daarom een must. Ouders kennen hun kind op een 

andere manier en ervaren het in verschillende 

contexten. Zij kunnen relevante informatie 

aanbrengen over wat al dan niet werkt. De 

professional van zijn kant kan beroep doen op zijn 

expertise en ervaring met andere kinderen met een 

beperking en kan vanuit dat brede perspectief een 

aangepaste ondersteuning bieden.  



    Zowel een breed netwerk van familie en vrienden 

als een professioneel netwerk bieden ouders 

emotionele steun en advies. Ouders geven in veel 

gevallen aan dat ze weinig contacten hebben met 

Nederlandstaligen. Dit bemoeilijkt de zoektocht naar 

de juiste informatie of deskundigen en leidt tot een 

vorm van ‘isolatie’. Soms ontstaat daardoor de 

perceptie dat anderstalige kinderen of kinderen met 

migratieachtergrond verschillend bejegend worden. 

Bovendien kennen de ouders dikwijls weinig 

lotgenoten. Dit laatste is nochtans een grote hulp om 

bezorgdheden en gevoelens met elkaar uit te 

wisselen en ervaringen te delen. 

Als organisaties of scholen dit netwerk in kaart 

kunnen brengen en via eigen aanbod of 

doorverwijzing het netwerk kunnen verbreden, is 

dat een grote meerwaarde voor de gezinnen. 

7  Netwerk
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 ‘Ik ken andere ouders die kinderen hebben met een 
taalprobleem maar we hebben geen of weinig contact 
want zij spreken Turks en ik Arabisch.’ 
Fatima, moeder van Hicham 

‘Hier in België ging het allemaal heel snel, we 
kenden een dokter via een vriend van mijn man [...] 
De school heeft ons goed geholpen, ze hebben alles 
voor ons gedaan, we moesten gewoon naar de 
afspraak gaan.’ 
Dayana, moeder van Diuman 

‘Ik sprak erover met Turkse vrouwen in de buurt. Ik
vroeg hen advies en of ze die school kenden. Ze 
zeiden me dat het voor kinderen was met een
mentale beperking, dat het beter was om mijn kind 
niet naar die school te sturen. Volgens mij hebben ze 
een verkeerd beeld van de school. Misschien kennen 
ze kinderen met een mentale beperking die daar 
gaan en hebben ze daardoor vooroordelen.’ 
Enginar, moeder van Aziz 



 ‘Ik ben zelf tien jaar naar school geweest, vijf 
jaar naar de universiteit. Ik heb er veel voor 
gedaan in mijn leven. Maar ja, dan zijn we 
verhuisd naar België, mijn masterdiploma telt 
hier niet.’ 
Vader van 11-jarige zoon met gehoorstoornis 

‘In het begin dat ik in België was, had ik het heel 
moeilijk en wou ik terug naar Venezuela. Maar 
beetje bij beetje leerde ik het land kennen, 
ontdekte ik hoe goed de school was en leerden 
mijn kinderen en ik Nederlands. Momenteel zijn 
er veel problemen in Venezuela, het is nu niet het 
moment om terug te keren. Maar ik hoop ooit wel 
terug te keren en daar te wonen, want heel mijn 
familie is daar.’ 
Dayana, moeder van Diuman 

8  Verlies & ontheemding
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   Migratie gaat altijd gepaard met verlieservaring: 

mensen zijn ver verwijderd van hun ouders, 

kennissen en familieleden en moeten dikwijls in 

België een aantal sporten lager op de 

maatschappelijke ladder herbeginnen. Ze hebben 

bepaalde verworvenheden, idealen, dromen moeten 

opgeven om hun gezin betere kansen te bieden. 

Hier aangekomen, worden ze bovendien vaak 

geconfronteerd met racisme en discriminatie. 

Ouders voelen een spanning tussen dit verlies van 

vertrouwdheid aan de ene kant en een 

betere, 'rechtvaardige' dienstverlening aan de 

andere kant. Migratie vraagt een meervoudige 

inspanning van zowel de ouders en de kinderen als 

de professional. Het is kennismaken met een 

nieuwe taal, een nieuw land, nieuwe 

samenlevingsvormen, nieuwe manieren van 

communiceren. 



     Ouders ervaren dikwijls onduidelijkheid in het hulpverleningsaanbod en de 

opleidingsmogelijkheden; verwarring troef als je pas bent gemigreerd of de taal niet spreekt. 

Het gaat hier over ongekende en onduidelijke afkortingen of taal, een ander onderwijssysteem 

dan in het thuisland, een veelheid aan en versnippering van organisaties. 

Meer informatie en een toegankelijke communicatie over het aanbod dringt zich op. Een 

kennismaking en een rondleiding op de nieuwe school of organisatie kan voor de ouders veel 

verduidelijken en hen over de streep trekken.

9  Verwarring
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‘Naar hulpverlening toe, 
wordt er veel gewerkt met 
afkortingen, dat is enorm 
moeilijk. Je weet niet wat 

iets betekent en daar werd 
ik dus zot van.’ 

 
Nicole, moeder van Lara 

 



   Veel ouders vrezen aanvankelijk dat de beperking of de 

overstap naar het buitengewoon onderwijs de toekomst van 

hun kind in gevaar zal brengen. Ze vrezen dat kinderen met 

migratieachtergrond minder kansen krijgen of benutten. 

Deze vooringenomenheid verandert wanneer ze merken dat 

het kind vooruitgang boekt en gelukkig is. 

De ouders zijn erkentelijk voor de kansen die ze hier in België 

krijgen en zijn tevreden over de  gespecialiseerde hulp en 

ondersteuning. Soms staan de mogelijkheden hier in schril 

contrast met deze in het land van herkomst. Anderen zoeken 

alternatieven in het thuisland.  

10  Herkansing

1 6  |   O P E N  D O O R S  •   A P R I L  2 0 1 7

 ‘Bij ons bestaan er geen speciale scholen, daarom zijn we 
ook naar hier gekomen... We zien dat hij groeit, dat zijn 
taal verbetert. Hij schrijft, hij maakt goede zinnen.’ 
Grootouder van 11-jarig kind met hoorstoornis 

‘De keuze om naar het buitengewoon onderwijs te gaan, was 
niet zo simpel. Hoe moet je dat verwoorden naar je kind 
toe, hoe moet je dat nu zelf plaatsen en hoe moet je het dan
ook nog eens gaan uitleggen aan de buitenwereld?’ 
Medine, moeder van Azra 

‘Iedere dag prijzen we ons gelukkig dat Ismail er is, want 
vlak na de geboorte waren zijn levenskansen heel klein. 
Ook van de zware epileptische aanvallen en de delicate 
ingreep heeft hij op het eerste zicht niets overgehouden.
Dankzij de ingreep hoort hij heel veel. We hebben echt 
geluk gehad.’ 
Arzu en Uzeyir, ouders van Ismail 



     Als kinderen vorderingen maken en gelukkig 

zijn, verlichten de zorgen van de ouders, waardoor 

ze positief staan tegenover volgende stappen. 

Tegelijk baart de toekomst hen zorgen: met welke 

moeilijkheden zullen hun kinderen geconfronteerd 

worden als ze volwassen zijn, als de begeleiding en 

bescherming grotendeels wegvallen? 

Getuigenissen van kinderen en ouders die verder in

het proces staan en hun weg vinden, kunnen 

inspireren en geruststellen. 
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11  Hoop & Toekomst 

 ‘Op dit moment weet ik niet of hij hogere studies 
zal aankunnen, de school spreekt zich daar nog 
niet over uit, want het is nog te vroeg, zeggen ze.’ 
Fatima, moeder van Hicham 

‘Eerlijk gezegd, in het begin dacht ik ook dat 
Elanur minder kansen zou krijgen door naar het 
buitengewoon onderwijs te gaan. Op school stelden 
ze me gerust dat ze later wel een beroep zal 
aankunnen, maar niet om het even welk.’ 
Suheyla, moeder van Elanur 



12  Verbinding

‘ D e z e  e r v a r i n g  i s  e e n  

m e e r w a a r d e  v o o r  m i j ,     

i k  b e n  e e n  s t u k  r i j k e r    e n  

s l i m m e r  g e w o r d e n  e n  i k  

w i l  d a t  o o k  d e l e n ,  i k  w i l  

d a t  n i e t  v o o r  m e z e l f  

h o u d e n . ’  

     

M e d i n e ,  m o e d e r  v a n  A z r a  

Een kind met beperkingen verandert 

heel wat in het gezin en op 

persoonlijk vlak. De zorgen en de 

moeilijkheden maken dat ouders zich 

focussen op wat belangrijk is. Ze 

ontdekken een nieuwe kracht in 

zichzelf en in hun kinderen. 

 

Door op te zoek gaan naar 

verbindingen in het gezin, in de 

familie en in de samenleving wordt 

het draagvlak groter en vergroot de 

draagkracht van het gezin. 



  De verhalen van OPEN DOORS uitvergroten tot dé 

werkelijkheid van gezinnen met een 

migratieachtergrond is niet alleen deontologisch en 

onderzoeksmatig oneerlijk, het betekent ook 

voorbijgaan aan de grote diversiteit binnen en 

onder gemeenschappen, de diversiteit die leeft 

tussen ieder van ons. 

Een oprechte samenwerking met gezinnen vraagt 

een onbevooroordeeld handelen, gebaseerd op 

vertrouwen en gelijkwaardigheid. Als je deze

waarden kan omzetten in het ondernemen van 

concrete stappen, afspraken of resultaten, groeit 

deze samenwerking uit tot vernieuwing. 
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    Luisteren naar verhalen van mensen is een bron 

van informatie. Het werkt helend voor alle partijen. 

Het is luisteren zonder oordeel en 

vooringenomenheid. Veelal stappen we op mensen 

af als we iets van hen verwachten: we willen 

overtuigen, of informeren, of hen bevragen om 

vervolgens de verkregen informatie om te zetten in 

cijfers.  Gewoonweg afspreken op een plaats waar 

mensen zich thuis voelen en tijd nemen voor hun 

verhaal, gebeurt veel minder.  

Bij de start van de gesprekken hadden we geen 

vaste uitkomst voor ogen. De bedoeling was om te 

horen en te begrijpen hoe de ouders met de 

beperking van hun kind(eren) omgingen. 

Gaandeweg kwamen de gevoelens, de onverwerkte 

frustraties, de onbeantwoorde vragen, het 

blootleggen van een achterstandspositie die 

migratie met zich meebrengt en het ontdekken van 

de kracht om hiermee om te gaan. 

Het is een kennismaking met mondige 

volwassenen, die au sérieux worden genomen en 

die onontbeerlijk zijn in het proces. Het vertellen 

van een persoonlijk verhaal maakt mensen sterk

omdat datgene wat ze te vertellen hebben de 

moeite waard is. Voor de professional is het een 

onuitputtelijke bron van informatie. Het brengt het 

unieke van elke mens, van elk gezin naar boven, 

ongeacht waar ze geboren zijn, ongeacht welke taal 

ze spreken. 

Luisteren om te begrijpen
W I L  J E  S U C C E S  M E T  J E  C O M M U N I C A T I E ?  ,

V R O E G  É É N  V A N  O N Z E  L E E R K R A C H T E N . .
J A ,  N A T U U R L I J K ,  A N T W O O R D D E N  W I J .

‘ M A K E  M E  F E E L  I M P O R T A N T ’ ,  Z E I  H I J
E N   H I E L D  V E R D E R  Z I J N  M O N D .

http://www.communicatiemodel.nl/succesvolle_communicatie.ht

 ‘Door met deze gezinnen aan de slag te gaan, tijd 
te nemen om elkaar te leren kennen, te luisteren, is 
mijn blik heel erg opengegaan, zijn vooroordelen 
weggeveegd, kom ik nog maar eens tot het besef hoe 
eng wij soms denken, hoe weinig wij echt weten over 
de ander en hoeveel we invullen zonder te checken.’ 
Anneleen Ossieur, Sint-Lievenspoort 



     In elk proces van samenwerking zijn er hoogtes en laagtes. 

Het gebeurt dat  de deur van mensen gesloten blijft of weer 

dicht gaat. Dat is een inherent gegeven. Beroepskrachten 

voelen dit vaak aan als falen en blijven achter met vragen. In 

het proces van OPEN DOORS is één gezin afgehaakt, het 

verhaal kunnen we enkel nog anoniem gebruiken. Eén gezin 

wou op het eind niet meer geportretteerd worden en één 

verhaal werd ingekort. Met elk van deze gezinnen werd een 

gesprek gevoerd om achterliggende redenen te begrijpen. 

Naar buiten komen met een persoonlijk verhaal is voor 

sommige gezinnen een brug te ver. Een aantal zaken ervaren 

de gezinnen als te persoonlijk, te gevoelig of leverde voor hen 

geen meerwaarde op. Gelijkwaardigheid houdt uiteindelijk in 

dat de professional begrip opbrengt voor die keuze en deze 

aanvaardt. 

OPEN DOORS daagt iedere professional uit om op zoek te gaan 

naar de kracht van samenwerking gebaseerd op ontmoeten, 

luisteren en begrijpen. Acties en plannen gaan daar omwille 

van tijd en takenpakketten veelal aan voorbij.  

H E T  I S  E V E N  S T I L S T A A N
O M  V E R V O L G E N S

V É R D E R  T E  S P R I N G E N .

‘Had ik maar geweten wat de geïnterviewde mama voelde van 
een kindje dat ik jaren geleden heb gevolgd. Ik zou heel wat 
dingen anders aangepakt hebben. Met een open geest met 
mensen omgaan. Probeer elk vooroordeel te onderdrukken en 
luister. Er staat een hele nieuwe, intensere wereld achter de 
deur van elke ouder. Een wereld die elk van ons begrijpt en 
ons dingen laat voelen die ons sowieso een betere hulpverlener 
maakt.’ 
Hilde, Sint-Lievenspoort 
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    Gentse scholen en organisaties met interesse en 

ruimte kunnen de tentoonstelling ontlenen. Praktische 

informatie daaromtrent vind je op 

https://in-gent.be/Open-Doors-2017. 

Vanaf 2018 reist de tentoonstelling ook buiten Gent. 

Een medewerker van IN-Gent geeft een korte 

introductie (30’) aan de ontleners  van de 

tentoonstelling. Tijdens deze intro lichten we de 

historiek en de opzet toe en overlopen de belangrijkste 

afspraken over het bezoeken van de tentoonstelling.   

In combinatie met de tentoonstelling bieden we een 

workshop  aan. We zoomen in op de bevindingen van de 

interviews en laten één van de ouders aan het woord. 

Via interactie komen we tot concrete actiepunten op 

maat van je organisatie of school.  
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OPEN DOORS in 
jouw organisatie 
of school
‘Beleven… het kernwoord van deze tentoonstelling. 
Het gaat om de beleving van de ouders, de gezinnen, 
maar net zozeer om onze beleving.  Onze beleving 
van het contact, de relatie, de samenwerking,…’ 
Anneleen Ossieur, Sint-Lievenspoort 

 ‘‘Ook al kende ik de 

leefwereld van heel wat 

gezinnen die migreerden, 

telkens ontdekte ik weer bij 

elk gezin een andere 

gewoonte. En telkens was 

er die bezorgdheid voor de 

kinderen, ongeacht origine 

of nationaliteit.’ 

   

Hava, IN-Gent vzw 



  We willen graag iedereen bedanken die meegewerkt heeft 

aan de totstandkoming van OPEN DOORS, in het bijzonder: 

alle leden van de Werkgroep Diversiteit van Sint-Lievenspoort 

met wie we door de jaren heen hebben samengewerkt, voor 

hun kritische analyses en positieve bereidheid. Om hun 

inzichten te blijven doorgeven aan de rest van hun team 

alle ouders uit de oudergroepen: voor hun inbreng, hun 

vertrouwen, en om verbinding te maken met elkaar en met 

ons 

alle geïnterviewde ouders die deel waren van het proces: voor

hun openheid, gastvrijheid en engagement, met name de 

families Aktas, Alipiev, Barseghyan, Cetinova, Kaçar, Larez, 

(Malika), Marbia, Tasyürek, Özer, Spiesschaert en Vasiliu 

de fotografe Josefien: voor haar vrijwillige inzet, haar 

opmerkzame blik en de fijngevoeligheid tijdens de fotosessies 

IN-Gent vzw: voor de vrijheid en het vertrouwen in de 

medewerkers en voor de financiële ondersteuning. 

Een woord van dank

B E D A N K T  O M  J U L L I E  D E U R E N  O P E N  T E  Z E T T E N !
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Volgende personen hebben expertise in het 
onderwerp, ze verrichtten onderzoek over 
ouders (met migratieachtergrond) die een 
kind hebben met een beperking of 
leerstoornis of werken beroepsmatig met 
deze gezinnen samen:  

Naziha Maher is islamoloog, coördineert de 
dienstverlening aan allochtonen bij de
Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) en is ook 
betrokken bij MOPA, 'Moslims en Palliatieve 
Ondersteuning Antwerpen' - Contact: 
naziha.maher@komoptegenkanker.be 

Els De Ganck is diversiteitsconsulent bij 
OCMW Gent. Ze werkt als 
eerstelijnshulpverlener en begeleidt zowel de 
ouderen van ECM-origine als hun 
mantelzorgers, naar de zorg. Daarnaast 
vertegenwoordigt ze OCMW Gent in tal van 
overleg-momenten en geeft ze gastcolleges 
rond cultuursensitieve ouderenzorg - 
Contact: els.deganck@ocmwgent.be 

Jamal El Boujddaini, bachelor in de 
Gezinswetenschappen en coördinator van 
Taimoem, voorziening in de bijzondere 
jeugdzorg (De Touter vzw). Daarnaast geeft 
hij regelmatig intervisie voor een 
cultuursensitieve begeleiding van personen 
met psychische problemen. Contact: 03 287 
80 29 

Geert Van Hove is docent aan de vakgroep 
Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en 
bijzonder hoogleraar aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam en is 
gespecialiseerd in participatie en inclusieve 
opvoeding - Contact: 
Geert.VanHove@UGent.be 
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