
Karel De Corte als freelance orthopedagoog…

Gedurende mijn opleiding aan de Universiteit Gent 

werd ik geïntroduceerd in de ‘integratieve 

handelingsorthopedagogiek’ (Prof. Dr. Erik 

Broekaert & Prof. Dr. Geert Van Hove). Dit heeft 

me vanaf mijn eerste stappen als orthopedagoog in 

het werkveld sterk gestuurd. Sterk praktijkgericht -

zonder onnodige theoretische beschouwingen - en 

eclectisch de mosterd halend bij verschillende 

denkrichtingen en paradigma’s,  karakteriseren 

mijn manier van werken. 

Ik heb 14 jaar praktijkervaring als orthopedagoog in 

Den Dries en meer dan 10 jaar in 

casemanagement zowel als opstartend lid van La 

Movida -het Oost-Vlaams meldpunt voor 

volwassenen met gedrags-en /of psychische 

stoornissen - , als op freelance basis. Op basis van 

deze voorgeschiedenis werk ik vanuit, wat men 

noemt, de experiëntiële orthopedagogiek. Hierbij 

gaat men de talloze dagelijkse anekdotes, 

ervaringen  en ‘aha-erlebnissen’ ineenpuzzelen tot 

eigen coherente denkkaders en methodieken. 

Mensen met verstandelijke beperkingen

Reeds bij mijn opleiding aan de Universiteit Gent 

ontwikkelde ik snel een bijzondere interesse voor 

mensen met verstandelijke beperkingen. 

Geïnspireerd door verschillende stageopdrachten 

in Vlaanderen en Nederland ging ik me verdiepen 

in gedrags- en andere problematieken bij deze 

doelgroep. Dit mondde uit in een eindverhandeling 

over gedrags- en psychische stoornissen bij 

mensen met verstandelijke beperkingen en hoe 

hiermee om te gaan. Bij het veldonderzoek maakte 

ik via Jos van Loon, een Nederlandse 

orthopedagoog, kennis met Gentle Teaching. Sinds 

ik in 1990 in het werkveld stapte, heb ik altijd met 

personen met verstandelijke beperkingen gewerkt.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de concrete 

domeinen waarin ik ervaring en expertise heb

opgebouwd. 



     ‘zusters’            Erik Coppens
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De artotheek is een plaats waar u 

kunstwerken kan ontlenen. De abonnee 

betaalt €30 lidgeld per jaar en mag dan een 

werk kiezen. Het werk kan voor een jaar in 

uw bezit blijven. Tijdens het jaar kunt u vrij 

het werk meerdere malen inwisselen binnen 

uw abonnement.

De kunstwerken zijn op een professionele 

manier geselecteerd. De werken kunnen 

ontleend worden in de verschillende 

onderstaande artotheken.

q De Verfplek – Wippelgem (B)

(Den Dries vzw)

Kramershoek 41 

9940 Evergem - België

0032- (0)9 357 62 91 (kantooruren) 

deverfplek@dendries.be

Op afspraak kunt u ook een bezoek 

brengen aan de ateliers.

Openingsuren

Dinsdag van 13.30u tot 16.30u

Donderdag van 9.30u tot 11.45u en van 13.30u tot 

16.30u

Vrijdag van 13.30u tot 16.30u

q Het Molenhuis – Zwevegem (B)

q De Kaai – Goes (NL)

q Veer-10 – Lokeren (B)

q Het Labyrinth – Brugge (B)

q De Beelderij – Torhout (B)
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