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Situering  

GOn-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs) is een samenwerkingsvorm tussen het 
gewoon en buitengewoon onderwijs. Leerlingen met leer- en/of opvoedings-
moeilijkheden kunnen dan lessen volgen in een school voor gewoon onderwijs, met 
hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs. Binnen deze begeleiding kan 
“Leren met assistentie van dieren” (LAD) een toegevoegde waarde hebben. Het 
project waarover we in dit document spreken is speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
met een autismespectrumstoornis (ASS) eventueel in combinatie met een 
begeleidingsmoeheid. 

 

Setting 

Domein ’t Kattenheye (Laarne, België) ontplooit sinds een 5-tal jaren in 
samenwerking met het Opleidingscentrum voor animal-assisted therapy en 
aanverwante, een aparte tak rond LAD-activiteiten. Het domein leent zich bijzonder 
goed voor LADs door haar natuurlijke omgeving, “De Damvallei” genoemd, met 
zicht op Haflingers (merries, hengsten en veulens) en talrijke warmbloed paarden, 
die in groepsverband leven. Bovendien zorgt de ideale huisvesting en zonering 
ervoor, dat paarden en mensen compleet in harmonie leven met een respect voor 
privacy van zowel cliënt als dier. Dit maakt het domein tot een unieke setting voor dit 
project waarbij we trachten ideale leercondities te scheppen voor elke individuele 
cliënt. 

 

Methodiek  

De werkwijze bestaat erin dat leerlingen op eigen tempo kennis kunnen maken met 
de begeleider en de paarden. Hierdoor ervaart de jongere al snel een 
basisveiligheid en wordt er ruimte geschept om een band te laten groeien tussen de 
jongere en (één van) de dieren.  
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