Het Eureka Onderwijs
Erkend, niet-gesubsidieerd dagonderwijs voor begaafde leerlingen met leerstoornissen en
schoolproblemen.
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Situering problematiek
In het gewoon onderwijs (lager, secundair en hoger) ondervindt 5 à 10% van de leerlingen in
mindere of meerdere mate problemen als gevolg van leerstoornissen. Momenteel ontbreekt in de
opleiding van leerkrachten de noodzakelijke informatie over de onderkenning, de preventie en
de remediëring van deze normaal begaafde leerlingen. Jongeren met leerstoornissen krijgen in
de schoolomgeving nog te vaak en ten onrechte de stempel “dom” en “lui”.

2

Overzicht van leerstoornissen
De term leerstoornissen is een globale noemer voor problemen in verband met de verwerking
van de leerstof. Het begrip omvat verschillende deelproblemen. Deze komen dikwijls in
combinatie voor, wat de behandeling niet altijd gemakkelijk maakt.
Bij leerlingen komt het falen op school hard aan. Hun omgeving en zijzelf stellen hoge
verwachtingen. Het niet beantwoorden aan die verwachtingen is oorzaak van faalangst en
psychologische moeilijkheden.
Hierna sommen wij op summiere wijze diverse leermoeilijkheden op :
Dyslexie : moeilijkheden met lezen en met spelling
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-

Dysorthografie : moeilijkheden met spelling en een gestoord handschrift

-

Dyscalculatie : moeilijkheden met rekenen en wiskunde

-

Dyspraxie : moeilijkheden met fijnmotorische vaardigheden, met als gevolg onleesbaar
schrift, problemen op het vlak van meetkundig tekenen, de les lichamelijke opvoeding

-

Aandachtsstoornissen

-

Hyperactiviteit

-

Non Verbal Learning Disorder : moeilijkheden met het toepassen van de complexe
sociale regels

Het Eureka Onderwijs
Het Eureka Onderwijs is gestart in 1990 en biedt geïndividualiseerd onderwijs voor kinderen
tussen 8 en 14 jaar met de uitdrukkelijke bedoeling reïntegratie op korte termijn in het gewoon
onderwijs. Sinds het schooljaar 1999/2000 biedt de school dagonderwijs van het 2de t/m het 6de
leerjaar en de eerste graad Moderne Wetenschappen.
De school is erkend, maar niet gesubsidieerd. De getuigschriften en attesten zijn rechtsgeldig.
De school wil op de eerste plaats kinderen vaardigheden en kennis bijbrengen binnen de
afspraken inzake eindtermen. De specifieke schoolpopulatie vraagt bovendien om extra
didactische ondersteuning. De bedoeling van deze ondersteuning is dat kinderen na een zo kort
mogelijke termijn (gemiddeld twee schooljaren) kunnen reïntegreren in het gewoon onderwijs.
Er wordt hierbij gewerkt aan het zo klein mogelijk houden van leeftijdsachterstanden.
De nevendidactische doelstellingen van het Eureka Onderwijs situeren zich op vier vlakken: op
individueel niveau de persoonlijkheidsvorming, compenserende vaardigheden en didactische
basiskennis; op gezins- en familiaal niveau dedramatiseren van het probleem en vergroten van
de oudervaardigheden en op maatschappelijk niveau het aanbieden van vorming en opgedane
kennis.
Voor meer informatie:
Anny Cooreman,
vzw Steunfonds “Eureka” Onderwijs
Diestsesteenweg 722, B-3010 Kessel-lo
Tel. 016/35.55.42, fax: 016/35.64.32, E-mail : eurekaonderwijs@advalvas.be

