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1 Eureka Leuven | Van Mankement tot Talent
1.1 Wat en wie?

www.eurekaleuven.be

Eureka Leuven is een innovatief kennis- en expertisecentrum voor leerstoornissen
en problemen bij het leren. De verschillende organisaties werken samen aan
hetzelfde doel met eenzelfde missie en visie.
Leerstoornissen kunnen je leven bepalen. Twee mensen op tien hebben dyslexie,
dyscalculie, dyspraxie of een andere leerstoornis.
Talentvolle leerlingen lopen het risico niet te kunnen of te mogen studeren in een
richting die bij hen past. Een juiste aanpak op jonge leeftijd voorkomt dat hun
mankement uitgroeit tot een leerhandicap.
Elke organisatie heeft eigen doelen en eigen werkingsmiddelen.
VZW Eureka Onderwijs is kindgericht. Deze organisatie werkt zonder subsidies.
VZW Eureka Die-’s-lekti-kus en Eureka ADIBib hebben beperkte
werkingsmiddelen van het departement onderwijs. Deze organisaties werken ook
met projectsubsidies die van diverse organisaties kunnen komen.
CVBA Eureka Expert is een kleine commerciële organisatie die zich richt op vorming
en publicatie in verband met leren en leerstoornissen.
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1.2 Doelgroep

Ongeveer 10 % van onze bevolking heeft een leerstoornis als dyslexie, dyscalculie,
dyspraxie, dysfasie SLI, aandachtsstoornissen ADD, autismespectrumstoornissen
ASS, niet-verbale leerstoornissen NLD of een aanverwante leerstoornis. Deze
kinderen, studenten hebben een hoge kans op schools falen. Veel van hen hebben
goede intellectuele mogelijkheden. Zij hebben echter specifieke onderwijsbehoeften.
Mits de juiste aanpak en de nodige aanpassing kunnen zij studies afwerken volgens
hun competenties. Heel wat nieuwe technologieën laten toe te compenseren, dit wil
zeggen dankzij bijvoorbeeld voorleessoftware voldoende snel kunnen lezen om op
academisch niveau te presteren of dankzij spellingcontrole in verschillende talen een
adequaat niveau te bereiken.
Eureka heeft heel wat expertise op het gebied van aanpak van leerstoornissen en dit
zowel op school als in het maatschappelijk en arbeidsleven.

1.3 Onze missie
Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om:
• hun talenten te ontwikkelen;
= mankement leren compenseren, mogen studeren
•

maatschappelijk actief te kunnen zijn;
= lezen en schrijven en rekenen compenseren

•

zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen.
= zelfbeeld
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1.4 Eureka principes

Hoe? Eureka zet zich in op drie niveaus:
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2 Eureka Onderwijs
2.1 Wat en wie?

www.eurekaonderwijs.be – school@eurekaleuven.be
Kindgeoriënteerd

basisonderwijs
secundair ond.
1ste graad
Moderne
Wetenschappen
	
  

diagnostiek &
advies
leerstoornissen
en/of
hoogbegaafdheid
individuele
leertrajecten

buitenschoolse
begeleiding
vakantiecursus
naschoolse
ondersteuning

Coördinatoren
Anny Cooreman en Lieve Vanderlinden
Medewerkers
Vieke Vanneste - Astrid Deblock - Claire Hubrecht - Yelina Vranckx
Katrien Cordemans - Leen Smekens - Lies Lelong - Pervin Gürbüz
Kris De Schepper - Tess Geyskens - Els Smekens – Katrien Corstjens
Zoë Paps – Lucas Hermans
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2.2 Doelgroep
Normaal- en goedbegaafde kinderen met leerstoornissen.
In de school is er plaats voor 75 leerlingen. Zij volgen een intensief leertraject van
gemiddeld twee schooljaren en reïntegreren dan in het gewone onderwijs.

2.3 Van waar komen de leerlingen ?

Figuur 1: Van Oostende tot Neerpelt: leerlingen van Eureka komen uit heel Vlaanderen.

2.4 Effecten op het zelfbeeld
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Figuur 2: Alleen maar studeren of ook meer?
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2.5 Getuigenissen

“Alle steun, hulp en begrip dat ik
toen kreeg en ergens anders niet
vond, maakte dat nadat ik van
Eureka kwam veel beter in het
leven stond”. (Sara, 16 jaar)

"Eureka heeft mijn leven
veranderd en ervoor gezorgd dat
ik nu ben wie ik ben en sta waar
ik sta."
(Nina, 22 jaar)

“Als ik niet naar Eureka geweest
was, had ik mijn hele leven
gedacht dat ik dom was!”.
(Frederic, 23 jaar)

"Eureka liet ons zien dat wij ook
veel kunnen en over talenten
beschikken." (Hanne, 24 jaar)

“Je leert er met je
leerstoornissen omgaan. Je doet
er kennis op voor heel je leven”.
(Nina, 18 jaar)

"Ik heb ontdekt dat het OK is om
anders te zijn. Van een
depressieve naar een gelukkig
meer zelfzekere tiener”.
(Annelore, 30 jaar)

8

3 Eureka Die-’s-lekti-kus
3.1 Wat en wie?

www.letop.be – letop@eurekaleuven.be
Maatschappelijk georiënteerd

letop maandelijkse
elektronische
nieuwsbrief

www.letop.be

zorgmappen
surfplank, mijn
computer als
maatje bij het
onderwijs
leerzorg, eerste
hulp bij
leerstoornissen
film 'Ik heet niet
dom'

VZW Eureka Die-’s-lekti-kus maakt de expertise over leerstoornissen vlot en vrij
toegankelijk in alle Vlaamse scholen.
De map leerzorg werd vertaald voor Wallonië.
Eureka Die-’s-lekti-kus sensibiliseert leerkrachten en ouders en geeft concrete tips
om leerstoornissen in de klas en thuis aan te pakken.
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3.2 E-nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt maandelijks door 9 000 abonnees gelezen.
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Figuur 3: Wie is geabonneerd op de nieuwsbrief?
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4 Eureka ADIBib
4.1 Wat en wie?

www.adibib.be – adibib@eurekaleuven.be

begonnen als
idee van
Die-'s-lekti-kus
uitgegroeid tot
dienst van
Ministerie van
Onderwijs

met de steun van
alle Vlaamse
educatieve
uitgevers

ADIBoek
schoolboeken
gratis
voorleesbaar in
de klas en thuis

Coördinator
Jan Rottier
Medewerkers
Jochen Vrancken - Njanshi Lua Shanmugampillai

4.2 Gratis digitale bibliotheek
Eureka ADIBib is de gratis digitale bibliotheek van voorleesbare schoolboeken.
ADIBib is uniek in Europa en verleent deze gratis dienst aan alle leerlingen en
studenten met een beperking in de schriftelijke communicatie. Dit project wordt
mogelijk gemaakt door een samenwerking met het departement Onderwijs, de
Vlaamse uitgeverijen en de verdelers van voorleessoftware.
In 2008 is ADIBib gestart als proefproject en sinds september 2011 is er structurele
financiering door het Ministerie van Onderwijs. Jaarlijks zetten we 1 000 titels om
naar een voorleesbaar bestand. We bereiken momenteel 6 000 leerlingen.
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In 2014 is Eureka ADIBIb winnaar geworden van twee e-awards, één in de categorie
sociale innovatie en de publieksprijs. Momenteel zijn we genomineerd voor een LIA
voor beste taalsoftware/taalapp 2014.

4.3 Hefboomprincipe
Om het omzetten structureel gefinancierd te krijgen hebben we geïnvesteerd in een
tool die een deel van het omzettingsproces automatiseert. Op deze manier konden
we het proces standaardiseren.
Getuigenis: Ik stem op ADIBib, omwille van de gigantische meerwaarde voor onze
leerlingen met dyslexie op school. Leerkrachten moeten veel te vaak elk apart allerlei
dingen bedenken en aanmaken … veel energie die elders kan aangewend worden.
Met ADIBib kunnen alle scholen, zonder excuus, hun dyslexieleerlingen écht
ondersteunen.
Geen workshops op individueel niveau van ouder of leerkracht, maar korte krachtige
filmpjes op Youtube over het gebruiken van voorleessoftware, de werking van onze
website, gebruiken van ADIBoeken,...

4.4 Universeel
We hebben gekozen voor het PDF-formaat met als doel dat zoveel mogelijk
leerlingen met de boeken aan de slag kunnen. De meeste software is compatibel met
dit type bestand.
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Figuur 4: evolutie verzendingen per schooljaar over de verschillende schooljaren
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5 Eureka Expert
5.1 Wat en wie?

www.eurekaexpert.be – expert@eurekaleuven.be

studiedagen voor
leerkrachten, CLB,
logo's, ouders en
professionele
begeleiders

orthodidactische
werkboeken
RekenTrapperS
Als Spelling een
Kwelling is
Werkwoorden in
actie: Ned/Frans/
Engels

e-learning
clever math
clever coach
clever school
clever word

	
  

Zaakvoerders
Anny Cooreman - Lieve Vanderlinden - Lucas Hermans
Medewerkers
Simon Meurs – Christel Smeys – Sabine Hechtermans
Eureka Expert biedt een breed aanbod op vlak van vorming en educatief
materiaal.
Eureka Expert innoveert in e-learning. Een gamma van educatieve werkboeken laat
scholen en ouders toe via sterke didactische werkboeken een goed niveau te
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bereiken bij leerlingen met specifieke zorgbehoeften. Het aanbod van Eureka Expert
is stimulerend, remediërend, differentiërend en compenserend.

5.2 Eureka Expert zet in op competentie-ontwikkeling van leerkrachten
Studiedagen en workshops geven de leerkrachten bruikbare technieken en
methodiek in klasdifferentiatie.

5.3 Onze publicatie toppers
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6 Eureka Leuven steunen
6.1 Eureka Foundation

www.eurekafoundation.be - foundation@eurekaleuven.be
Contactpersoon: Jan Rottier +32 475 47 42 29
Eureka Foundation maakt deel uit van de groep Eureka Leuven.

Eureka Foundation stimuleert de ontwikkeling van innovatie in de aanpak en
preventie van leerstoornissen zowel binnen Eureka als breder maatschappelijk.
Eureka Foundation engageert zich in het streven naar een universeel ontwerp
waarbij elk kind, elke jongere en elke volwassene met leerstoornissen zijn plek vindt
in het onderwijslandschap en zijn talenten kan ontwikkelen.
Eureka Foundation startte in 2010 met een galadiner in de aanwezigheid van 750
prominenten waaronder Ministers Pascal Smet en Jo Vandeurzen.
Actieve bestuursleden

Dirk
Seresia
voorzitter

André-Xavier
Cooreman
ondervoorzitter

Anny
Cooreman
founder Eureka

Luc
Lammens
secretaris

Luc
Creten
commissaris
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6.2 Onze visie
Eureka Foundation wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen
betere kansen geven om hun talenten te ontwikkelen en hun leerstoornissen te
compenseren. De Foundation wil deze personen steunen om actief deel te nemen
aan alle aspecten van het maatschappelijk leven. Door in hun talenten te investeren
kunnen ze zich tot zelfstandige en gelukkige mensen ontwikkelen.
Eureka Foundation verzamelt fondsen om de projecten van Eureka Onderwijs,
Eureka Die-’s-lekti-kus en Eureka ADIBib mogelijk te maken of verder te stimuleren.
De Foundation zorgt ook voor de basisfinanciering om nieuwe projecten in het
domein van leerstoornissen kansen te geven.

7 Activiteitenverslag 2013-2015
7.1 Gerealiseerde projecten
•

SENsationprijs 2014
Met het doel studenten uit te dagen zich in te zetten voor personen met een
leerstoornis. Drie eindwerken werden genomineerd voor de SENsationprijs 2014.

•

Tijd voor een Mjoezikel!
De leerlingen van Eureka Onderwijs maakten zelf de indrukwekkende musical
Kroes oe wee. Dit gebeurde in samenwerking met Tine Vanhee, studente met
dyslexie aan het Lemmensinstituut te Leuven. De musical werd opgevoerd in
aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip en zijn familie.

•

Studiebeurzen Eureka Onderwijs
Eureka Foundation heeft voor €2 500 beurzen uitgereikt om kinderen de kans te
geven onderwijs te volgen in Eureka.

•

Sensibiliseringscampage in de Standaard/Nieuwsblad
Eureka Foundation ondersteunde de sensibliseringscampage in de
Standaard/Nieuwsblad. Het doel is kennis en voeling over leerstoornissen te
stimuleren. Bijna 3000 mensen hebben ons artikel gelezen.

•

Hoorzitting Vlaams Parlement Onderwijscommissie M-decreet
Eureka werd uitgenodigd als expert over leerstoornissen inzake het M-decreet en
de redelijke aanpassingen in scholen voor leerlingen met leerstoornissen en
bijzondere onderwijsbehoeften.
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•

Bezoeken aan Eureka Leuven
Jaarlijks komen er een aantal organisaties en beleidsvoerders Eureka Leuven
bezoeken.
De afgelopen twee jaar waren dat o.a. de onderwijscommissie van het Vlaams
Parlement, Masteropleiding SEN studenten uit Nederland, delegatie hogeschool
Thomas More, Engelse School in Brussel, Le Verseau Franstalige/Engelstalige
school Wavre, CVO’s en GON-teams. In de loop van dit jaar komt het kabinet van
de Waalse minister van onderwijs Joël Milquet op bezoek.

7.2 Lopende projecten
•

Clever Read leesapplicatie
Eureka Foundation steunt de ontwikkeling van Clever Read. Deze app helpt
kinderen en studenten met leesstoornissen hun leessnelheid te verbeteren.
Lezen train je door veel teksten te lezen. Je verhoogt
het leerrendement van lezen door de leerling zin te
laten krijgen in lezen. De noodzakelijke voorwaarde is
dat de tekst toegankelijk is voor de leerling. Clever
Read maakt lezen toegankelijk voor leerlingen.
Zo kunnen eigen en andere teksten of verhalen naast
voorgelezen ook visueel sterk aangepast worden aan de persoonlijke voorkeur
van de gebruiker.
Momenteel zit het platform nog in de ontwikkelingsfase.
Belangrijke kenmerken van het ‘Clever Read’-platform zijn:
Leesstrategieën: Verschillende leerstoornissen hebben voordeel bij
verschillende leesstrategieën. Bijvoorbeeld ‘woord per woord’ tonen van de tekst.
Voorleesbaarheid: Beluister wat je leest. Op die manier wordt het lezen auditief
ondersteund.
Visueel sterk aanpasbaar: In tegenstelling tot vele andere programma's kan je
je tekst visueel aanpassen aan je persoonlijke voorkeur. Zo zijn tekstkleur,
contrast, lettergrootte, ... volledig aanpasbaar.
Flexibiliteit met teksten: Invoegen en aanpassen van andere en eigen teksten.
Eureka Foundation steunt dit project met als doel:
- De expertise van Eureka Onderwijs breed te gebruiken.
- Kinderen teksten online kunnen laten voorlezen met voorleessoftware.
- Een verschil te maken voor zowel kinderen met dyslexie maar ook voor
anderstalige leerlingen, leerlingen met autisme, visuele beperking, etc.
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7.3 Fiscaal aftrekbare giften
Je kan Eureka Leuven op verschillende manieren steunen.
Je dit doen via de Vrienden van Eureka, een fonds bij de Koning Boudewijnstichting.
Rekeningnummer:
IBAN: BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
Gestructureerde mededeling voor Eureka Onderwijs:
***197/0190/00011***
Gestructureerde mededeling voor Eureka Foundation:
***197/0190/01021***
Gestructureerde mededeling voor Eureka Die-’s-lekti-kus:
***197/0190/00920***

7.4 Lid worden van Eureka Foundation
Ga naar www.eurekafoundation.be
Wil je zelf een project opzetten? Wil je als bedrijf specifiek sponsoren ?
Neem contact op met Jan Rottier
jan.rottier@eurekaleuven.be
+32 475 47 42 29
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Eureka Leuven wil kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen en
moeilijkheden bij het leren betere kansen geven om:
hun talenten te ontwikkelen en hun leerstoornissen te compenseren of bij te
sturen.
actief deel te nemen aan het maatschappelijk leven in al zijn aspecten
zich te ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en gelukkige personen.

Eureka Onderwijs
Innovatief kennis- en expertisecentrum. Labo- en oefenschool
voor aanpak en preventie van leerstoornissen

Eureka Expert
Innovatie in het domein van leren en succesvol studeren,
webshop met o.a. publicaties, software, vormingen, ...

Eureka Die-’s-lekti-kus
Informeert, sensibiliseert en start projecten op ivm
leerstoornissen; gericht op de onderwijswereld en op ouders

Eureka ADIBib
GRATIS Aangepaste Digitale Bibliotheek voor leerlingen
met een beperking in de schriftelijke communicatie;
gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs

Eureka Foundation
Geeft ondersteuning en stimulansen aan personen of
organisaties met projecten rond leerstoornissen

Wish IT, Dream it, Do it!
Voor meer info ga naar www.eurekaleuven.be

“

“

Ze zagen me als dom ... lui ... afwezig ...
Ik heb met mijn stoornis leren omgaan.
Mijn talenten kregen kansen
Eureka was de ladder van de put waarin ik zat

