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‘De koekbeurt’ is een instructieontwerp voor het aanleren van een praktische vaardigheid: het
neerzetten van koek voor de leerkrachten tijdens de koffiepauze. Twee keer in de week krijgen de
leerkrachten bij de koffie iets lekkers, dit wordt door leerlingen klaargezet. De leerlingen die deze
activiteit uitvoeren zijn leerlingen van de tyltylafdeling voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, het VSO.
Dit zijn leerlingen tussen de 12 en 19 jaar met een lichamelijke en een verstandelijke beperking. Ze
hebben een IQ tussen de 45 en de 70. Door hun lichamelijke en verstandelijk beperking zijn tyltyl
leerlingen minder goed in staat om zich te kunnen redden op het gebied van communicatie en
sociale redzaamheid. Onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking vraagt om een
speciale benadering. De leerling met een verstandelijke beperking heeft weinig exploratiedrang, dat
is de behoefte om de wereld om hem heen te ontdekken, neemt weinig initiatief, heeft voorkeur
voor herhaling en patronen, duidelijkheid en voorspelbaarheid en hebben behoefte aan
contextgebonden onderwijs waarbij de lerende veel oefenmogelijkheden krijgt (Damen & TimmersHuigens, 2005). Door hun lichamelijke beperking ervaren de leerlingen van de doelgroep
beperkingen op het gebied van de motorische vaardigheden en coördinatie, maar ook op het gebied
van zelfredzaamheid. Ze hebben geheugenproblemen en problemen op het gebied van begrip en
inzicht (Janson, 2003). Daardoor hebben ze veelal moeite met het structureren van de taken die ze
moeten uitvoeren, er is veel oefening en herhaling nodig om de taken te automatiseren. Sommige
leerlingen hebben besef van hun handicap en ervaren het als een beperking of hebben moeite met
acceptatie van de beperking. Andere leerlingen lijken zich nauwelijks bewust van hun beperking en
aanvaarden zichzelf zoals ze zijn. De leerlingen hebben uiteenlopende handicaps of syndromen.
In het VSO van de Maurice Maeterlinckschool ligt de nadruk op het verwerven van zoveel mogelijk
zelfstandigheid en het aanleren van praktische vaardigheden, zodat de leerlingen zo veel mogelijk in
staat zullen zijn om deel te nemen aan de maatschappij.
Bij ‘de koekbeurt’ laten leerlingen zien dat ze zelfstandig, op een hygiënische manier netjes de
koekjes kunnen presenteren op een schaal.
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