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Kluwen aan prikkels blokkeert leren eten bij autisme
Interview met Thomas Fondelli

Verstandelijke beperking zet druk op gehechtheidsrelatie
Anouk Spruit en Lotte Adriaans

Soms is gedrag een uitdaging
Regina Lamberts en Gert de Graaf

Laat autisme niet ondersneeuwen
Els Blijd-Hoogewys en Saskia Til 

Werken met ouders is werken met jezelf
José Koster

“Ik spreek de taal van verschillende werelden”
Interview met onderzoeker Nicole van den Dries-Luitwieler

Signaleer verstandelijke beperking vroegtijdig
Lieke van der Meulen

Casus uit de praktijk: ‘Wij horen bij elkaar’ 
Irene Mol en Paulien Kuipers

Spelstimulering helpt speciale kinderen vooruit
Marlies Greve 

“Wij zijn de spin in het web”
Ouders aan het woord

Gehechtheid uitspelen op tafel
Jolien Zevalkink

De Vroegwerker: Anne de Kort

Kinderen met en zonder handicap leren van elkaar
Joke Visser

Boeiend vak apart!
Monique Hofman

Kansengelijkheid voor álle kinderen
Eva van Ooijen
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Geen afvinklijstje

Het thema van dit nummer is ‘Verstandelijk beperkt’. Eigenlijk kwa-

men we er al schrijvend achter dat dit onderwerp bij jonge kinderen nog niet zo 

speelt. Ja kinderen met Down of een heel duidelijk syndroom: daar zie je op 

jonge leeftijd al dat er iets mee is. Maar de kinderen met een laag verstandelijke 

beperking worden er meestal pas in het onderwijs uit gezeefd. Daar vallen ze op 

en wordt duidelijk dat ze niet goed met de rest mee kunnen komen. Er bestaat 

geen lijstje wat je op heel jonge leeftijd kunt afvinken om erachter te komen dat 

het niet goed gaat met de cognitieve ontwikkeling van een kind. 

Ook een ouder met een verstandelijke beperking valt niet altijd op. Zij hebben 

gedurende hun leven geleerd om hun onkunde op allerlei gebied te verbloemen 

en te maskeren. En dat terwijl deze ouders vaak juist extra ondersteuning nodig 

hebben bij het grootbrengen van hun kinderen. 

Kortom, er bestaan op het gebied van dit VROEG-thema nog veel witte vlekken. 

Ik hoop dat de bijdragen van onze auteurs inspireren om op voort te bouwen. In 

het belang van de ontwikkeling van veel jonge kinderen.

Louise van den Broek

Oh ja, kijk ook even op de achterkant van dit nummer en nomineer een 
VROEGWERKER!

Van de redactie
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