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Helpt al meer dan tien jaar  
kleuters en juffen

Joris: “Meer dan tien jaar geleden vroeg 
Werkburo Leuven of we wilden samenwerken 
met Denise. Denise was voor ons geen onbe-
kende want ze is afkomstig van Erps-Kwerps en 
dat is niet zo’n groot dorp. De toenmalige direc-
teur besprak het voorstel met het kleuterteam. 
Ze besloten dit project een kans te geven. En 
zie, we werken nog altijd graag samen.” Jan 
Damen van Werkburo Leuven gaat net zoals 
voor Denise op zoek naar een geschikte plaats 
waar een volwassene met een beperking bege-
leid, niet-betaald en onder toezicht kan werken. 
Zij ondersteunen enkel en vervangen geen le-
raar. Zorgen voor mensen, dieren en planten is 
de meest geliefde activiteit. Het Werkburo biedt 
steun, bijvoorbeeld via een opleiding ‘co-bege-
leider in de kleuterklas’.

De klik is er
Een persoon met een beperking laten werken 
met kleuters en leerlingen is niet altijd even 
evident. Maar de klik is er. Dat voel je en dat zie 

je. Het team van Mater Dei is een warme, hech-
te groep. Ze hebben Denise in de armen geslo-
ten. Voor de kinderen is Denise zeer vertrouwd, 
want ze zijn van kleuterleeftijd met haar opge-
groeid. Zo leren ze op een spontane manier 
omgaan met mensen met een beperking. De 
leerlingen die nu de school verlaten, hebben 
nooit anders geweten dan dat Denise erbij is. 
Denise is in de school een gevestigde waarde. 
Als Denise tijd en zin heeft, komt ze graag naar 
de personeels- of schoolfeestjes. Een collega 
juf vertelt dat bij een grootouderfeest waar elke 
kleuter met een bloem moest dansen, Denise in 
haar enthousiasme om mee te doen, ook een 
bloem nam, waardoor een kleuter geen meer 
had. Sindsdien is er voor haar ook altijd een at-
tribuut.

Niets is te veel
Dit schooljaar werkt Denise twee voormiddagen 
mee in de klas van de jongste kleuters. Ze kreeg 
de smaak van het tuinieren te pakken en werkt 
nu ook twee dagen per week in een tuincen-
trum. Op school speelt ze individuele spelletjes 
met de kleuters en ze verzorgt wie nog niet he-
lemaal zindelijk is. Met de winter voor de deur 
komt de hulp bij het aan- en uitdoen van de jas-
sen goed van pas. ’s Middags helpt ze bij het uit-
delen van de warme maaltijd in de refter of 
houdt ze toezicht in het slaapklasje. Op die ma-
nier ondersteunt Denise niet alleen de kleuter-
juf, maar ook de kinderverzorgster, de mensen 
in de refter en eigenlijk het hele team. Niets is 
te veel voor Denise, zeggen haar collega’s. En 
als het echt te veel is, dan zegt ze het wel. Het 
team is het er over eens. Deze samenwerking is 
echt een meerwaarde voor de school.

“Ah ja, jij ging me wat vragen stellen over ons Denise”.  
Zo neemt Joris Casteels, directeur van vrije basisschool Mater Dei 
in Erps Kwerps, de telefoon op. ‘Ons Denise’ typeert helemaal het 
gevoel dat ik krijg als ik het verhaal beluister van deze bijzondere 

samenwerking. Denise Van Hoof heeft een beperking  
en bijzondere aandacht nodig, is lid van het schoolteam 

en voelt er zich helemaal thuis.
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‘De leerlingen die nu de school verlaten, hebben nooit anders geweten dan dat Denise erbij is.’

‘We werken al tien jaar graag samen met Denise’


