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1 Eureka Leuven  

1.1 Wie zijn wij? 
Eureka Leuven is het innovatief kennis- en expertisecentrum voor leerstoornissen en 
problemen bij het leren. 

 
 
Anny Cooreman startte Eureka Onderwijs vzw samen met Hedwig van den Bosch in 1990. 
Vandaag is zij nog steeds de drijvende kracht achter de verschillende organisaties van Eureka. 
Dirk Seresia, Anny Cooreman, en Luc Spooren stichtten Eureka Die-’s-Lekti-kus vzw in 2000.  
Eureka ADIBib volgde in 2011. Vandaag is Jan Rottier de coördinator en bezieler van het 
project. 
Anny Cooreman en Marleen Bringmans legden de basis van Eureka Expert in 1996. 
Dirk Seresia, André Cooreman, Luc Lammens en Anny Cooreman legden in 2010 de basis 
voor Eureka Foundation vzw. 
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1.2 Doelgroep 

 

Leerstoornissen kunnen je leven 
bepalen  
 
Talentvolle leerlingen lopen het risico 
niet te kunnen, of mogen, studeren in 
een richting die bij hen past.  
Een juiste aanpak op jonge leeftijd 
voorkomt dat hun mankement 
uitgroeit tot een leerhandicap. 
Twee mensen op tien hebben 
dyslexie, dyscalculie, dyspraxie of 
een andere leerstoornis. 
. 

 

 

De kracht van hulpmiddelen 
 
Het decreet van 10 juli 2008 houdende 
een kader voor het Vlaamse gelijke 
kansen- en gelijke behandelingsbeleid  
geldt voor alle Vlaamse 
bevoegdheden en beschouwt het 
weigeren van redelijke aanpassingen 
voor een persoon met een handicap 
als een vorm van discriminatie. 
 

Voor Nele die dit briefje schreef is de spellingcontrole en woordvoorspeller een absolute 
must. 
Voor Rick die niet leesbaar kan noteren zijn leerkrachtenboeken met oplossingen, laptop in 
de klas, ADIBoeken en een laptop met printer in de klas wat het verschil maakt. 
Voor Victor met een fysieke beperking zijn meer tijd, aangepaste toetsen, een laptop met 
printer in de klas, snelle WIFI-verbinding, spellingcontrole, een programma voor meetkunde 
en een coach dan weer noodzakelijke redelijke aanpassingen.  
Voor Kaat met acalculie (cijfers geen betekenis kunnen geven) zijn een rekenmachine, 
onthoudkaarten en formularia, aangepaste toetsen in hoeveelheid en moeilijkheid de 
noodzakelijke voorwaarden om te kunnen doorstromen in de richting TSO waarin ze haar 
creatieve kanten vorm kan geven met het oog op een diploma. 
Een leerstoornis is blijvend. Het hulpmiddel is een redelijke aanpassing. Deze 
aanpassing maakt het actief en zelfstandig participeren aan de samenleving mogelijk.  
Elk hulpmiddel, technisch of van een andere aard, dat de leerling of volwassene toelaat 
autonoom en competent te zijn thuis, op school, op het werk en in de maatschappij 
moet gestimuleerd en geaccepteerd zijn.  

http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/wetgeving/10juli2008%20GK-GB%20Decreet.pdf
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1.3 Onze organisaties 
• Eureka Onderwijs is kindgeoriënteerd.  

 
o school voor leerlingen met ernstige 
 leerstoornissen 2de lj BO- 2de SO 
o diagnose en advies 
o vakantiecursussen 
o naschoolse begeleiding 
 

 
• Eureka Expert biedt een breed aanbod aan op vlak van vorming en educatief 

materiaal.  
o vormingen en studiedagen 
o vormingen op maat 
o educatieve uitgever Clevermath &   
 CleverSchool 
o innovatieve e-learning CleverKids  
 

 
• Eureka Die-'s-lekti-kus vertrekt vanuit de vraag van onderwijsmedewerkers en 

ouders.  
 
o gratis materiaal voor scholen en ouders 
o website letop 
o e-nieuwsbrief 
o praktische werkmappen 

 
 

• Eureka ADIBib is de Aangepaste DIgitale Bibliotheek educatieve boeken voor 
leerlingen met een beperking in de schriftelijke communicatie.  

 
o  gratis ADIBoeken indien attest 
o  i.s.m. Ministerie van Onderwijs  
o  i.s.m. de Vlaamse educatieve uitgeverijen.  
o  i.s.m. CLB: ADIBib-attest 
 

 
• Eureka Foundation stimuleert de ontwikkeling van innovatie in de aanpak en 

preventie van leerstoornissen zowel binnen Eureka Leuven als in onze maatschappij.  
 
o  ondersteunt maatschappelijke projecten 
o  ondersteunt ontwikkeling Eureka projecten 
o  SENsation Award 
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1.4 Onze missie 
 
WAT? 
Kinderen, jongeren en volwassenen met leerstoornissen kansen geven om: 
• hun talenten te ontwikkelen  

= competenties ontwikkelen 
• maatschappelijk actief te kunnen zijn  

= mankement leren compenseren, volgens hun talenten studies en werk mogelijk 
maken door inzetten van tools en redelijke aanpassingen 

• zich te ontwikkelen tot zelfstandige en zelfbewuste personen  
= een realistische zelfbeeld opbouwen met zicht op mankementen en talenten en 
groeien in zelfvertrouwen door intensief gebruik van je netwerk 
 

VOLGENS WELKE PRINCIPES? 

1. Hefboom 
• beperkte kracht – groot effect 

• structurele veranderingen 
• autonomie bevorderen 

 
  
2. Schroef van Archimedes 
• universeel ontwerp, breed toegankelijk 

• multifunctioneel, bruikbaar voor 

verschillende doeleinden 

• gemakkelijk in gebruik 

 

      

  
3. Tangram 
• realistisch met deze elementen moet ik het 

doen 
• creatief: met deze elementen kan ik alle 

kanten uit 
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1.5 Onze visie 
WAT? 
Eureka Leuven wil relevante maatschappelijke verbeteringen realiseren gericht op de 
autonomie, de competentie en het welbevinden van kinderen, jongeren en volwassenen met 
specifieke leerbehoeften. 
Eureka Leuven realiseert dit door elke deelorganisatie te laten focussen op haar sterkte en 
door de talenten van de medewerkers, de teamleden en haar netwerk volop in te zetten.  
Wij willen het verschil maken door 
 

1° onze expertise inzake het universeel ontwerp van leren in het onderwijs UDL verder te 
ontwikkelen en te verspreiden in scholen; 
 

2° de noden en behoeften van de doelgroep net specifieke leerbehoeften en hun netwerk op 
de agenda van belangrijke stakeholders te zetten; 
 

3° een referentie te blijven op het vlak van ontwikkeling en uitbouw van innovatieve en 
effectieve tools en (ortho)didactische strategieën; 
 

4° de klasvriendelijke en effectieve strategieën van goed onderwijs in Eureka Onderwijs en 
Eurekatechnieken evidence based verder te onderbouwen door middel van participatief 
onderzoek en 
 

5° een hefboom zijn om de gewenste maatschappelijke verbeteringen daadwerkelijk te 
realiseren. 
 
VERANDERING REALISEREN op 3 manieren … 
 

 
 

 
 
  

structuren

VN-conventie

Decretaal
M-decreet & UDL

ADIBib

mensen

Visie van universeel 
ontwerp 

Professionalisering
leerkrachten

Ouders & familie

middelen

ADIBib.be
ADIBoeken

Letop.be
E-nieuwsbrief

Expert.be
CleverKids
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2 Eureka Onderwijs vzw 

2.1 Wie zijn we? 

 
 
Eureka Onderwijs vzw de school 
• Erkende school basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs. 
• Niet gesubsidieerd, wel geïnspecteerd. Geeft getuigschriften en attesten. 
• Plaats voor 70 à 80 leerlingen die een intensief onderwijsprogramma volgen. 
• Doelgroep: leerling met een normale tot hoge intelligentie die nood hebben aan 

effectieve leerstrategieën omwille van leerstoornissen of dysstoornissen. 
• Duur: gemiddeld 2 schooljaren. 
• Doel: geslaagde re-integratie zonder leeftijdsachterstand; autonomie, competentie en 

welbevinden bevorderen. 
• Resultaat: 95% succesvolle herinschakeling in basisonderwijs, secundair onderwijs 

ASO, TSO en KSO en meer dan 75% doorstroming naar hoger onderwijs. 
 
Eureka onderwijs vzw diagnostische en expertisecentrum hoogbegaafdheid en 
dysstoornissen 
• Sterkte: expertise met leerlingen met leerstoornissen door dagelijkse en intensieve 

effectieve praktijk. 
• Multidisciplinaire diagnostiek. 
• Adviesgerichte diagnostiek voor ouders en school. 
• Effectieve methodieken die ouders en school zelf kunnen toepassen. 
 

Eureka onderwijs vzw buitenschoolse ondersteuning en vakantiecursussen 
• Aangepast aanbod voor leerlingen uit heel Vlaanderen in korte, intensieve cursussen. 
• Cursus voor ouders, kind-coach cursus computer. 
• Krachtig effect op het zelfbeeld van de leerlingen. 
• Bruikbare, eenvoudige technieken die meteen het verschil maken. 

basisonderwijs
secundair ond. 

1ste graad 
Moderne 

Wetenschappen

diagnostiek & 
advies 

leerstoornissen 
en/of 

hoogbegaafdheid
individuele 

leertrajecten

buitenschoolse 
begeleiding

vakantiecursus
naschoolse 

ondersteuning
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2.2 Effecten 
• Deze school is uniek in Vlaanderen en Europa door een keuze voor oplossingsgerichte 

aanpak in plaats van probleemgerichte aanpak. De succesvolle re-integratie van 95% 
op korte termijn is uniek. 

• Eureka Onderwijs verhoogt het leerpotentieel, meer dan 70% oud-studenten volgen 
hoger onderwijs en verschillende onder hen hebben gedoctoreerd. 

• Eureka Onderwijs stimuleert de ondernemingszin. Veel oud-leerlingen realiseren een 
droom dankzij het geloof in hun talent o.a. kunstenaar, filmrealisator, webdesigner, 
uitvinder nieuwe jenever, … Heel wat van hen hebben een eigen bedrijf opgericht. 

• Eureka Onderwijs leert jongeren in de spiegel kijken en zowel mankementen als 
talenten te zien.  

• Eureka Onderwijs heeft al heel wat innovatieve technieken, tools en strategieën 
ontwikkeld. RekenTrapperS met o.a. getalkaarten, geldrekenen en cirkelrekenen wordt 
door heel wat logo’s en zorgleerkrachten ingezet om anders en krachtiger te rekenen.  

• Eureka Onderwijs staat model voor klasvriendelijke strategieën met oog voor 
verregaande differentiatie. 
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Van Oostende tot Neerpelt: leerlingen die in Eureka 
dagelijks les volgen komen uit heel Vlaanderen (1990-2016) 
 

Leerlingen volgen intensieve vakantiecursussen  en komen 
hiervoor vanuit heel Vlaanderen (2013-2016) 
 

 
  

15% 15%
35%

57%

87%

69%
80%

90%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Inzet voor school
wordt beloond

Ik kan veel (buiten
studies)

Geloof in eigen
kunnen (studies)

leerkrachten
waarderen mij

Zelfbeeld voor en na Eureka Onderwijs

Voor na

Aangevat 79%

Niet aangevat
21%

Hogere studies (aantal 157)
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2.3 Getuigenissen 
  
  
  
 
  

“Ik krijg tranen in de ogen als mijn zoon zegt "Ik dacht dat ik gewoon een 
verstrooid hoofd had, maar de juf zegt dat dat wel normaal is met dyslexie en 
dyscalculie. Ik ben niet verstrooid. Het vraagt veel meer concentratie en energie. 
En dat je na 1 keer Franse woordjes leren het maar voor 40% zal kennen en ik 
het 5 keer moet doen. En dat dat normaal is. En dat ik nu minder tijd aan mijn 
huiswerk moet spenderen, want nu weet ik weer hoe ik dat moet aanpakken. Dit 
gaat mij veel tijd sparen. 
Ik kan jullie ploeg gewoon KUSSEN (don’t worry ;-))  Elke euro waard!”  
(Els, mama na 1 dag vakantiecursus Pasen 2016 

“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) 

"Ik heb ontdekt dat het OK is om 
anders te zijn. Van een depressieve 
naar een gelukkig meer zelfzekere 

tiener”. (Annelore, 30 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) "Eureka heeft mijn leven veranderd 

en ervoor gezorgd dat ik nu ben wie 
ik ben en sta waar ik sta."  

(Nina, 22 jaar) 
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3 Eureka Expert     

3.1 Wie zijn wij? 
Eureka Expert cvba 
www.eurekaexpert.be  
• Organiseert vormingen en opleidingen om zo bij te dragen aan de 

professionalisering. De lesgevers zijn medewerkers van Eureka die steeds voldoende 
praktijkervaring hebben. 

• Is een educatieve uitgeverij met Cleverschool digitale kopieerlicenties voor school 
om maximaal effectief te kunnen differentiëren. Ouders kunnen de werkboeken 
aankopen en zo zelf hun kind verder helpen. 

• Ontwikkelt i.s.m. met IWT innovatieve e-learning Cleverkids met momenteel 
Clevermath en in de toekomst Cleverword. 

• Onderzoekt i.s.m. Dr. G. Karaginnakis, KULeven en UCL de digitale diagnostische tool 
voor dyscalculie, Mathpro, samen ontwikkeld en in de normeringsfase. 

3.2 CleverSchool.be, een nieuw licentiemodel voor scholen 
www.cleverschool.be 
Eureka Expert biedt een kopieerlicentie voor scholen. Er is een gedifferentieerd aanbod op 
niveau school, leerjaar of individueel. Momenteel is RekenTrapperS/Clevermath 
beschikbaar, taal volgt.  
De scholen kunnen de publicaties, e-materialen downloaden en printen voor in de klas. De 
leerkrachten vinden er handige digitools waarmee ze aan de slag kunnen in de klas. 

3.3 CleverKids 
www.cleverkids.be     
Ouders willen hun kinderen thuis kunnen stimuleren. Cleverkids ontwikkelt adaptieve e-
learning die sterke kinderen uitdaagt en kinderen met nood aan hulp remedieert. De sterktes 
en de technieken van Eureka zijn geïntegreerd. 
Het hele programma rekenen zal begin 2018 beschikbaar zijn. De betaversie loopt nu. 
Het netwerk rond het kind en dus de ouders, de leerkracht, de zorg, de logo, maar ook de 
grootouders komen snel en gemakkelijk met elkaar in contact. Zo houden ze elkaar op de 
hoogte en overlasten ze het kind niet. 
De leerkracht deelt op een veilige en kindvriendelijke manier documenten met kinderen en 
haalt probleemloos documenten bij elke leerling op. 
Het platform heeft een kindgedeelte en een coachgedeelte die elk eigen functies hebben. 
Leerkrachten kunnen klasgroepen en zorggroepen aanmaken. Ouders kunnen hun kind elk 
een eigen plekje geven. 

  

http://www.eurekaexpert.be/
http://www.cleverschool.be/
http://www.cleverkids.be/
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Enthousiasme als we met Cleverkids mogen 
rekenen. 

 

3.4 Vormingen en studiedagen 
Effecten op leerlingen na vorming leerkracht in rekencoach 
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Effecten op leerkrachten na vorming rekencoach 

 

 

 

 
 

 

 
De deelnemers aan studiedagen komen uit heel Vlaanderen en soms uit Nederland 
(2011-2016) 
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3.5 Getuigenissen  
 
  
  
 
  
 

  

“Goede didactiek centraal. Veel 
meer nadenken ‘waarom’ we iets 
doen of wat men verwacht van 
leerlingen. De autonomie van het 
kind centraal.” 

“Theorie en praktijk prima 
overeenkomstig. Zeer motiverende 
en verhelderende manier van 
rekenen duidelijk gemaakt! AUB 
doorgaan zo! Proficiat aan de 
lesgever.” 

“Eindelijk eens een studiedag waar 
je als leerkracht iets aan hebt.” 

“Wat onthoud ik? Dat een andere 
manier van lesgeven vruchten 
afwerpt. De nieuwe band die ik met 
mijn leerlingen heb, werkt 
inspirerend voor mij.” 

“De reacties van vooral de leerlingen, maar tevens van de collega’s zijn echt 
overweldigend te noemen. Kinderen verlangen naar het bundeltje, terwijl ik 
geniet van de onderlinge feedback die leerlingen elkaar geven terwijl ze met 
RTS werken. De onderlinge interactie die RTS teweegbrengt bij leerlingen is 
echt fantastisch en uniek te noemen want ik heb dit bij geen enkele andere 
methode al mogen ondervinden. (Ik keer nooit meer terug…)”  
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4 Eureka Die-’s-Lekti-kus vzw  

4.1 Wie zijn wij? 
Eureka Die-’s-lekti-kus vzw  
www.letop.be  
Eureka Die-’s-Letki-kus (schrijf dat maar eens op!) verspreidt de kennis en expertise van 
Eureka Onderwijs in de Vlaamse onderwijswereld.  
We zoeken samenwerkingsverbanden vanuit het idee van TENSEGRITY. Samen zijn we 
sterker. Samen zijn we diverser. De resultaten van deze zijn gratis voor alle Vlaamse 
scholen. Ze zijn te vinden op www.letop.be.   
Al onze projecten hebben 3 doelen: 
• Sensibilisering over leerstoornissen en specifieke leerbehoeften: wat is het? Hoe 

herken je het?  
• Infomeren over aanpak, beleid, hulpmiddelen, tools en strategieën. 
• Professionaliseren: wat kan je eraan doen? Welke rol kan ik of mijn school spelen? 

Hoe effectiever integreren van leerlingen met diverse behoeften.  
 

 

4.2 Projecten 
De projecten van de afgelopen jaren waren: 
• infopakket ‘Eerste hulp bij leerstoornissen’ met de video ‘Ik heet niet dom’  
• www.letop.be en bijhorende e-nieuwsbrief met tips, voorbeelden en recensies  
• werkmap ‘Leerzorg’ met werkfiches en DVD  
• werkmap ‘De computer, mijn surfplank bij het leren’  
• de ADHD-toolkit 
• de brochure ‘Dyslexiesoftware! En nu?’  
• e-learning omgeving rond inclusie, UDL en sterke didactiek. 
• deelname SENnet, Europees project 

maandelijkse 
elektronische 
nieuwsbrief

www.letop.be
bilbiotheek

agenda
organisaties
publicaties

zorgmappen
Leerzorg
Surfplank

Film 'Ik heet niet 
dom'

http://www.letop.be/
http://www.letop.be/
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17%

17%

1%
12%

43%

11%

Ouders Therapeuten Studenten CLB, ped. Begeleider Scholen Ander

Abonnees nieuwsbrief

13%

9%

28%

50%

BUO Ander Secundair Basis

Abonnees nieuwsbrief
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Europees netwerk Special Educational Needs 

 

 
Jan Eureka en Jan Ministerie van Onderwijs op bezoek in Letland. 

 
Aantal deelnemers e-learningmodules letop.be 
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4.3 Getuigenissen 

             
 
  

 
  
 
 

 

           
  

Ik vind jullie site schitterend!  Zowel 
hulpverleners als ouders als 
betrokkenen kunnen aangepaste 
en gevarieerde, maar vooral 
correcte informatie vinden.  Mensen 
met leerstoornissen worden steeds 
in hun totale mens-zijn bekeken, 
wat niet altijd zo was of zelfs nog 
niet altijd zo is.  Bovendien is het 
aanbod aan informatie erg breed. Ik 
kijk altijd uit naar de volgende 
nieuwsbrief. 

 

Als coördinator van een CLB, speel 
ik steeds jullie nieuwsbrief door aan 
de collega’s, die zich nog méér dan 
ikzelf, aan jullie nieuwtjes te goed 
doen. Doe zo voort. 

Onze dochter heeft een ernstige leerstoornis. Op de website van Letop leerde ik 
al heel wat bij over allerlei aspecten hiervan. Toen ik inschreef op de nieuwsbrief 
was dit een handige ‘trigger’ om de website op regelmatige(re) basis te 
raadplegen. Ik vind de links naar allerhande artikels, zoekertjes, en discussies 
erg interessant. Ik neem altijd de tijd om de mail te lezen en hij blijft ook wel een 
tijdje in de inbox staan… tot alles gezien is.  
 

Zo’n nieuwsbrief maakt mij 
nieuwsgierig en stimuleert mij om te 
gaan zoeken en lezen, m.a.w. om 
niet het gevaar te lopen om op 
automatische piloot te gaan 
behandelen. Vaak is een artikeltje 
aanleiding om een collega aan te 
spreken en het item samen te 
bespreken. Proficiat en bedankt. 

Ook als grootouder met dyslexie 
beleef ik veel deugd aan uw 
nieuwsbrieven. Te weten dat mijn 
kleinkinderen veel meer kansen en 
hulp zullen krijgen als ze met dit 
probleem zouden zitten maakt het 
veel gemakkelijker voor iedereen. 
Oef, ik sta er niet alleen voor.  Dat 
gevoel heb ik door het lezen van de 
nieuwsbrieven. 
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5 Eureka ADIBib   

5.1 Wie zijn we? 
www.adibib.be  
Eureka ADIBib stelt de ADIBoeken, Aangepaste Digitale Boeken 
, gratis ter beschikking voor leerlingen met specifieke behoeften. 
Deze leerlingen hebben ernstige lees- en/of schrijfproblemen. 
Ze hebben nood aan de digitale vorm waarmee ze het boek 
kunnen laten voorlezen of digitaal kunnen invullen.  
Dit project is uniek in Europa. 
ADIBib is de ‘trusted third party’ en vormt de klantvriendelijke 
verbinding tussen de Vlaamse educatieve uitgeverijen en de 
leerling en/of school.  
De website is bijzonder gebruiksvriendelijk. Ouders die zelf 
moeizaam lezen of schrijven kunnen ook zelf bestellen door 
gebruik te maken van kaftfoto’s.  
We realiseren dit project met middelen van de overheid, die toch 
beperkt zijn. Een voorbeeld van ons hefboomprincipe. 
2011: 1 gebruiker  → 2017: meer dan 13 000 gebruikers 
 

 
 
 
  

idee van 
Die-'s-lekti-kus 
uitgegroeid tot 

dienst 
gesubsidieerd 
door ministerie 
van onderwijs

met de steun van 
alle Vlaamse 
educatieve 
uitgevers

adiboek
schoolboeken 

gratis 
voorleesbaar in de 

klas en thuis

http://www.adibib.be/
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Effect op zelfsturing leerlingen aangegeven door ouders 

 
 
 
Aantal verzendingen jaarlijks (dit schooljaar van 1 september t.e.m. maart) 
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Bevraging effecten van ADIboeken - leerkrachten 

 

Resultaten effecten ADIboeken - ouders 

 

Spreiding ADIBib-gebruikers over Vlaanderen 
Meer dan 13 000 gebruikers in 2016. 
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5.2 Getuigenissen  

  
 

  
  
  
 
 
 

 
 
 
 

   

Héél graag wil ik jullie laten weten dat alle 3 de leerlingen die jullie van digitale 
boeken voorzien, een A-attest hebben behaald!  Dat hebben ze natuurlijk zelf 
gedaan, maar door jullie werk en inzet werd het allemaal net iets meer haalbaar! 
Super bedankt! Ondertussen heb ik voor Julie, Eva en Nicolas al digitale boeken 
besteld voor het volgende schooljaar. Ook voor Amber die bij ons in september 
zal starten. 
 

Ouders, collega's en leerlingen 
reageren heel positief en dankbaar 
als ik de ADIBIB boeken aan hen 
voorstel. Een prima initiatief: o.a. 
gebruiksvriendelijk en 
betaalbaar=gratis. Dank u wel! 

Ik vind dit een super 
initiatief!!!!!!!!!!!!!!! Het is een hele 
hulp voor de leerlingen en de ouders. 

 

Persoonlijk wil ik even melden dat ik 
heel blij ben dat jullie de 
mogelijkheid bieden aan kinderen 
met taal en andere problemen om 
"anders en makkelijker" om te gaan 
met taal. Zonder jullie hulpmiddelen/ 
toegankelijkheid tot boeken zou 
leren zoveel moeilijker gaan. 
Waarvoor onze oprechte dank! 
 

Ik vind dit echt fantastisch! Wat een 
verademing dit was voor mijn 
leerling... Top! 

Zonder adibib zou het volgen op 
school heel moeilijk zijn. Het is dus 
dankzij jullie dat onze zoon vlot aso 
kan volgen!  Waarvoor onze eeuwige 
dank!! 
 



27 
 

6 Eureka Foundation vzw    

6.1 Missie 
Eureka Foundation vzw 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 vzw 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.  
Eureka Foundation was één van de sponsors van de campagne ‘Ik haat lezen’, een initiatief 
van Eureka ADIBib, Luisterpunt en de Vlaamse overheid in 2012.  

   

 

 
 

Dirk  
Seresia 

André 
Cooreman 

Anny 
Cooreman Luc Lammens Luc  

Creten 
voorzitter ondervoorzitter founder Eureka secretaris commissaris 

6.2 Projecten 
• SEnsation Award 

Onderzoek rond leerstoornissen in de kijker brengen, daar wil Eureka Foundation 
zich voor inzetten. Daarom lanceerde Eureka Foundation de jaarlijkse SENsation 
award.  
Met deze prijs willen we studenten motiveren om thesisonderwerpen te nemen die 
personen met leerstoornissen ten goede komen. Onderzoek en praktijk ondersteunen 
elkaar. 

• Clever Read 
Eureka Foundation steunde de ontwikkeling van CleverRead. Deze app helpt 
kinderen en studenten met leesstoornissen hun leessnelheid te verbeteren. 
Lezen train je door veel teksten te lezen. Je verhoogt het leerredement van lezen 
door de leerling zin te laten krijgen in lezen.  

• Campagne ‘ik haat lezen’ 
Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADIBib zijn met deze campagne gestart in 2012. 
Het doel was mensen bewuster te maken dat lezen niet altijd evident is voor iedereen 
maar dat kinderen die niet goed kunnen lezen gebruik kunnen maken van beide 
diensten. Eureka Foundation heeft deze campagne ondersteund. 
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6.3 Getuigenissen  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

Katrien: Ik werk in Eureka omdat het geloof in 
de groeikracht van kinderen en jongeren mijn 
dagelijkse drijfveer is.  Leerlingen met 
leerstoornissen zien die kunnen geloven in 
zichzelf, zichzelf leren aansturen en zo de weg 
vinden om hun dromen te realiseren is de 
stimulans om, samen met een gemotiveerd 
team, met hen en hun gezinnen op weg te 
blijven gaan! 

Dirk Seresia (voorzitter): “We zijn zo 
veel jaar geleden begonnen met de 
video ‘ik heet niet dom’. De 
organisatie groeit dan langzaam en 
daar blijf je in. En je ontmoet iedere 
keer mooie en goede mensen, en 
mensen met heel veel enthousiasme 
en je ziet dat dat effect heeft. En iets 
waar je voldoening van terug krijgt en 
dan blijf je altijd met plezier doen.” 

André-Xavier Cooreman (ondervoorzitter): “De 
“Eureka gemeenschap” boekt, via een 
pluridisciplinaire, creatieve en pragmatische 
aanpak prachtige resultaten bij vele kinderen 
die vaak geen weg weten met zichzelf. Zij 
winnen dankzij de Eureka medewerkers en 
leermethodes aan zelfkennis, zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid. Ik stel vaak het effect hiervan 
vast op hun ouders, die hierdoor weer moed 
vatten om samen met hun kinderen op weg te 
gaan. Ik ben dan ook blij deze vaak belangloze 
inzet van een hele gemeenschap via de Eureka 
Foundation te steunen, zodat nog meer ouders 
en kinderen dit geluk zouden mogen ervaren.” 
 Simon: Ik werk graag bij Eureka omdat de 

projecten erg interessant zijn. Alles wat ik 
maak, kan ik onmiddellijk uittesten in de 
school. Het is super motiverend om te zien 
dat wat ik maak, werkt voor de kinderen en 
hen graag laat oefenen. Ik kan 
hiervoor rekenen op een fantastisch team 
dat mij keer op keer ondersteunt in de 
dingen die ik niet goed kan. 
 

Pervin: Ik werk graag in Eureka om 
verschillende redenen. Hier is top 3: 
- Het maakt niet uit of ik een 
taalachterstand heb of niet. In Eureka kijkt 
men verder dan dat. 
- Ik heb een heel gevarieerde job. De ene 
dag ben ik loodgieter, de andere dag 
beheer ik de financiële administratie. 
-De personen waarmee ik nauw 
samenwerk, geven mij het gevoel dat ik 
geapprecieerd ben. 

Lucas: Hoe een klein team een 
grote impact heeft op het 
onderwijs en zo leerlingen met 
een leerstoornis extra kansen 
biedt, boeit me steeds weer. Je 
staat voor de klas, en helpt mee 
om de expertise van Eureka 
Leuven te verspreiden via 
verschillende projecten. Een echte 
innovatieve organisatie waar ware 
passie te vinden is, daar engageer 
je jezelf voor. 
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7 Initiatieven gericht op maatschappelijke verandering 

7.1 Eureka Leuven staat op de agenda van relevante stakeholders 
Eureka Leuven wordt meer en meer aangesproken als expert op het vlak van 
leerstoornissen. Enkele van onze projecten: 

• We waren lid van de werkgroep in SELOR, het selectiebureau van de overheid, om 
te bekijken welke faciliteiten noodzakelijk zijn voor sollicitanten met leerstoornissen. 

• Leerzorgtraject examencommissie: Eureka was betrokken om het leerzorgtraject 
van de examencommissie verder uit te bouwen en te concretiseren. Er wordt al actief 
gebruik gemaakt van de fiches van leerzorg met tips voor de examinatoren. De 
examinatoren krijgen ook extra vorming.   

• CLZ- centrum voor leerzorg Leuven: Eureka Onderwijs maakt deel uit van het CLZ. 
Het doel is de expertise van Eureka en andere zorgscholen over te dragen naar 
gewone scholen waar men zorgvragen rond leerlingen heeft.  Meer info: 
http://www.clzleuven.be/r/algemeen  

• Jaarlijks komt er heel wat bezoek over de vloer. De afgelopen jaren waren er 
studenten Masteropleiding SEN uit Nederland, een delegatie van de hogeschool 
Thomas More, een Britse school uit Brussel, verscheidene CVO’s en GON-teams, de 
pedagogische begeleiders van het VOOP. 

• De onderwijscommissie van Vlaanderen heeft een bezoek gebracht op 27 januari 
2012. 

• Een delegatie van het kabinet van de Waalse Minister van Onderwijs Joëlle 
Milquet is op bezoek geweest om de werking van Eureka te bekijken. Dit ter 
voorbereiding van het bezoek van de 3 ministers van Onderwijs op 9 oktober 2015. 

• Op 9 oktober 2015 hebben de drie ministers van Onderwijs die België rijk is, Hilde 
Crevits (Vlaanderen), Joëlle Milquet (Wallonië), Harald Mollers (Duitstalige 
gemeenschap), een bezoek gebracht aan Eureka Leuven.   

• Regelmatig brengen verschillende politici een bezoek aan eureka Leuven: zo hebben 
de laatste jaren Karin Brouwers, Kathleen Helsen en een delegatie ven de Spa 
Leuven onze school bezocht. 

• Wij zijn uitgenodigd geweest op de onderwijscommissie om onze visie op het M-
decreet te geven op 9 januari 2014. 

• Hiernaast hebben we regelmatig contact met het kabinet en mensen uit de 
administratie van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. 

• Voor Eureka ADIBib zijn er gesprekken gestart met de Waalse educatieve 
uitgeverijen die geïnteresseerd zijn om ADIBib ook in Wallonië op te starten. 

• Eureka Leuven is ook vertegenwoordigd in de Leuvense Onderwijsraad. De 
onderwijsraad is vrij uniek in Vlaanderen omdat deze netoverschrijdend en niveau-
overschrijdend werkt. 

• De campagne ‘Ik haat lezen’ werd opgestart in oktober 2012. Dit was een 
samenwerking tussen Luisterpuntbibliotheek en Eureka ADIBib, mede gesponsord 
door Eureka Foundation. Er werden posters opgehangen in de grote stations in 
Vlaanderen. In het kader van de campagne worden er nog steeds regelmatig 
lezingen gegeven in bibliotheken verspreid over heel Vlaanderen. 
 

  

http://www.clzleuven.be/r/algemeen
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7.2 Steun Eureka Leuven  
De voorbije jaren hebben de organisaties van Eureka Leuven voor meer dan 1 miljoen euro 
aan projecten gerealiseerd. Die werden vaak ondersteund door het Ministerie van Onderwijs 
en getrokken door vrijwilligers en sponsors.  

Word nu lid van Eureka Foundation 
Meer informatie op www.eurekafoundation.be 
Stort uw bijdrage als lid het rekeningnummer:  
IBAN: BE41 0016 3421 8210.. 
Vlaanderen heeft nood aan een stichting die op een professionele en structurele manier 
projecten stimuleert en ondersteunt. Mensen met een netwerk en contacten met 
stakeholders kunnen de noden van jongeren met leerstoornissen op de agenda zetten. 
Eureka Foundation wil die taak op zich nemen.  

Steun Eureka bij de Koning Boudewijnstichting 
Het Fonds Vrienden van Eureka steunt specifieke projecten van Eureka Leuven.  
Giften vanaf €40 geven recht op een fiscaal attest.  
 

 
 

 
 

 
 

 

Eureka Onderwijs vzw 
 BE10 0000 0000 0404 
 ***197/0190/00011*** 

 

Eureka Die-’s-lekti-kus vzw 
BE10 0000 0000 0404 
 ***197/0190/00920*** 

Eureka Foundation vzw  

BE10 0000 0000 0404 
 ***197/0190/01021*** 

 



17 kaft jaarverslag voor- en achterkant met tussenpagina's.indd   3 28/04/2017   14:30:44

8 Contactinformatie

Eureka Onderwijs

www.eurekaonderwijs.be 
school@eurekaleuven.be
test@eurekaleuven.be 

Eureka Expert

www.eurekaexpert.be 
expert@eurekaleuven.be 

Eureka Die-’s-lekti-kus

www.letop.be 
letop@eurekaleuven.be
 

Eureka ADIBib

www.adibib.be 
adibib@eurekaleuven.be 

Eureka Foundation

www.eurekafoundation.be 
foundation@eurekaleuven.be



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.

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“ “

Eureka Expert

Eureka ADIBib

Eureka Die-’s-lekti-kus

Eureka Foundation

Voor meer info ga naar www.eurekaleuven.be

Informeert, sensibiliseert en start projecten op ivm
leerstoornissen; gericht op de onderwijswereld en op ouders

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

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

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

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

Wish IT, Dream it, Do it!
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