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Professioneel kapitaal (Hargreaves & Fullan, 2013) 

Succesvol invoeren van verbeteringen: het belang van professioneel kapitaal 

Duurzaam verbeteren van de kwaliteit van professioneel handelen vergt professioneel 
kapitaal (Hargreaves & Fullan, 2013): een combinatie van menselijk kapitaal (talent, 
kennis en vaardigheden), sociaal kapitaal (samenwerkend leren) en 
besluitvormingskapitaal (de goede besluiten op het juiste moment nemen).  

Menselijk kapitaal 
- talent, ontwikkeling van de vereiste kennis en vaardigheden en die over kunnen

brengen op de samenwerkingspartners;
- inzicht in leerlingen en hoe ze leren en in de verschillende culturele

gezinssituaties waarin ze opgroeien;
- kennis van succesvolle en vernieuwende methoden en daaruit de juiste kunnen

kiezen;
- inleven in verschillende groepen leerlingen, ouders, leraren en andere

professionals in en rondom de school;
- passie om ertoe te doen voor alle leerlingen;
- de wil om een betere professional te worden, permanente bijscholing, streven

naar excellentie (geen genoegen nemen met ‘half werk’; jezelf willen
overtreffen).

Sociaal kapitaal 
- de praktijk als een ‘leerinstituut’ waar professionals samen het vakmanschap

leren en verbeteren;
- de kwantiteit en kwaliteit van interacties en sociale relaties;
- professionals hebben toegang tot kennis en informatie;
- ze weten wat ze van elkaar kunnen verwachten, hebben vertrouwen in elkaar en

ze weten dat eenieder zich houdt aan bepaalde normen, waarden en afspraken;
- ze weten dat collega’s hen met raad en daad bij zullen staan en leren daardoor

makkelijker.

Sociaal kapitaal doet kennis toenemen en geeft toegang tot het menselijk kapitaal van 
anderen, het vergroot netwerken en geeft professionals meer invloed en meer kansen. 

Besluitvormingskapitaal 
- professionals nemen verstandige beslissingen in situaties waarin geen vaste regels

gelden en waarvoor geen onomstotelijk bewijs aan te dragen is;
- ze verwerven dat kapitaal via georganiseerde en toevallige praktijkervaringen en

reflectie hierop;
- ontbreekt bewijs of is dat in tegenspraak met de praktijk, dan legt de collectieve

ervaring meer gewicht in de schaal dan persoonlijke ervaring of het gebrek
hieraan.

BIJLAGE 7.1



Besluitvormingskapitaal neemt toe door te leren van de inzichten en ervaringen van 
collega’s (sociaal kapitaal). Professionals nemen steeds betere beslissingen, omdat de 
slechte beslissingen en ineffectieve methoden verdwijnen. 

Bronnen:  
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). Professioneel kapitaal: de transformatie van het 
onderwijs in elke school. ’s-Gravenhage: Duurzaam leren/Maasdijk: NTO-Effekt.  
Pameijer, N., & Van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het 
onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco. 
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Vrije actoren (Wielinga p. 189) 

Wat maakte geslaagde projecten werkelijk tot een succes? De missie, de visie, de 
structuur die voorschreef wat wie, wanneer en hoe moest doen, de heldere doelen en 
de scherpe evaluatiecriteria? Of één of meer gemotiveerde trekkers die anderen 
enthousiast wisten te krijgen, waardoor ze samen in staat waren de barrières die ze 
onderweg tegenkwamen, te overwinnen?  

Wielinga (2011) veronderstelt vooral het laatste. Het formuleren van centrale 
waarden, missie, visie, doelen, strategie, tactiek en daaruit voorkomende activiteiten 
is op zich waardevol, maar een vernieuwing verloopt doorgaans niet in die volgorde. 
Die begint meestal met mensen met een passie of een ambitie, die zich met elkaar 
verbinden. Mensen die bereid zijn om zich in te zetten en om hun inzet af te stemmen 
op anderen, waarbij de gegeven kaders het vertrekpunt vormen. Van daaruit maken ze 
verbinding met anderen met een soortgelijke ambitie en dat brengt een 
veranderingsproces op gang. De meerwaarde die dit oplevert, geeft hen energie, 
waardoor hun bereidheid verder toeneemt. Er ontstaat een ‘wij’ gevoel, een ‘levend 
netwerk’ dat identiteit krijgt. Het resultaat is doorgaans mooier dan wat men vooraf 
had kunnen verzinnen. Centrale waarden, missie, visie en doelen zijn daarvan een 
onderdeel. 

Een gezond netwerk van mensen kenmerkt zich door verbinding. Als die er is, groeit 
het vertrouwen vanzelf, zolang het niet wordt tegengewerkt. En als het vertrouwen 
groeit, ontstaat er nog meer ‘vitale ruimte’ waardoor er weer nieuwe mogelijkheden 
ontkiemen. Die ‘vitale ruimte’ is essentieel voor veranderingsprocessen. 

Levende netwerken kunnen niet zonder ‘vrije actoren’: mensen die doen wat nodig is 
om een gezond netwerk te smeden en te onderhouden. Ze hebben zich verbonden met 
een initiatief. Soms is het hun eigen initiatief, maar het kan ook ergens anders als pril 
idee begonnen zijn. Zonder ‘vrije actoren’ komen veranderingen niet tot stand. Voor 
een vernieuwing moeten we het vaak van hen hebben. Gelukkig vinden we ze overal 
in het onderwijs, mensen die de ‘vrije ruimte’ pakken, ideeën uitwerken en ermee 
experimenteren. 

Vrije actoren onderscheiden zich doordat ze de kaders waarbinnen ze werken, zoals 
taakomschrijving, doelstellingen en prestatie-indicatoren, niet zien als een opdracht 
die uitgevoerd moet worden, maar als een ruimte waarbinnen ze werken. Als die 
ruimte te beperkt is, dan proberen ze die groter te maken. Ze proberen als het ware 
hun ‘vitale ruimte’ op te rekken. Vrije actoren zoeken de mogelijkheden (de kansen) 
op in plaats van de onmogelijkheden (de belemmeringen).  
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Het is belangrijk dat directies en bestuurders vrije actoren stimuleren en steunen en 
hen het vertrouwen schenken dat de ruimte die ze bieden, goed benut wordt. De vrije 
actoren moeten er op hun beurt voor zorgen dat ze dat geschonken vertrouwen eer 
aandoen.  

Het begrip ‘vitale ruimte’ is gevisualiseerd in een coherentiecirkel. Dat is een model 
waarmee de interactie in netwerken wordt gevisualiseerd. De filosofie die ten 
grondslag ligt aan de netwerkbenadering, heeft wetenschappelijke erkenning gekregen 
en is getoetst in de praktijk (Wielinga, 2011).  

Bronnen:  
Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. 
Leuven/Den Haag: Acco. 
Wielinga, E. (2011). Vitale ruimte in het vmbo. In K. van der Wolf, & P. Huizenga 
(Red.), Het Nederlandse beroepsgeheim: valt daar iets aan te doen? (p. 189). 
Antwerpen: Garant. 



Beeldmateriaal HGW en gerelateerde onderwerpen 

Op Leraar 24 (www.leraar 24.nl) 

Groepsplan (dossier handelingsgericht samenwerken) 
http://www.leraar24.nl/video/3408  

Gesprekken met kinderen (dossier: gesprekken met leerlingen; handelingsgericht 
samenwerken)  
http://www.leraar24.nl/video/3426  

Kindgesprek (dossier: contact leraar en leerling) 
http://www.leraar24.nl/video/3045 

Kind-coachgesprekken (doelen formuleren en elkaar feedback geven) 
https://www.leraar24.nl/kind-coachgesprekken/ 

Rapport gesprek met ouders (dossier: oudercontact) 
http://www.leraar24.nl/video/2964  

Oudergesprek; kennismakingsgesprekken (dossier: ouders en school) 
http://www.leraar24.nl/video/3410 

Zoek ook op: omgekeerde oudergesprekken 

Verder 

Bij het uitgangspunt ‘de leerkracht doet ertoe’: Ali B bij Pauw & Witteman over juf 
Mirjam 
www.youtube.com/watch?v=nG5rL8arBmw 

Voor observaties en dat wat je niet ziet: typ in bij YouTube: the color changing card 
trick  

Op de website van SWV Unita (www.swvunita.nl) is een filmpje te vinden over 
Handelingsgericht arrangeren (HGA) bij de inleiding van het MDO 
http://www.swvunita.nl/inleiding/ 

Op de website van NTO-effekt is een filmpje over te vinden over Handelingsgericht 
Integraal Indiceren (HIA) 

Bij NTO-effekt is een dvd (28 praktijksessies HGW) te bestellen met vele HGW-
gesprekken waaronder  

- gesprekken met ouders en gesprekken met leerlingen
- groepsbespreking en leerlingbespreking

Op de mindmap van NTO-effekt zijn twee filmpjes te vinden: 
- kindgesprek: Marije wil leren lezen (groep 2)
- oudergesprek met de ouders van Sylvester
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Ook op YouTube vind je enkele filmpjes als je ‘handelingsgericht werken’ intypt. 

TED talks die passen bij (implementatie) HGW 

Rita Pierson: every kid needs a champion 
https://www.ted.com/talks/rita_pierson_every_kid_needs_a_champion 

Carol Dweck: growth mindset 
http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_ 
improve#t-12666 

Simon Sinek: Golden Circle (why, how, when) 

En verder 

Voor grapjes over onderwijs (zoals oudergesprek), zie Koefnoen. 

Doelgericht werken met leerlingen op de Willinkschool 
https://www.youtube.com/watch?v=6FDHtolBSZk 

Doelgericht werken in groep 1 en 2 
https://www.youtube.com/watch?v=iwdqgDYIPLw 

Lezingen John Hattie 
https://www.youtube.com/watch?v=rzwJXUieD0U (Ted talk) 
https://www.youtube.com/watch?v=sng4p3Vsu7Y 
https://www.youtube.com/watch?v=ZU-cI_UpKtQ 
https://www.youtube.com/watch?v=PM5o_Hc7dfQ 

Effect van Feedback (kinderen, tekenen vlinder) 
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms 

Effect van feedback (volwassenen, basketballen) 
www.youtube.com/watch?v=Ffl81INebzA 

http://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_%0bimprove#t-12666
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Piramide van Kim (2007) 

Ook al heeft deze piramide betrekking op schoolontwikkeling, voor HGW in het Onderwijs biedt 
het inspiratie en houvast.  

Een hiërarchie van keuzes in de vorm van een piramide (Kim, 2007) biedt ruimte aan ideeën op 
ieder niveau: van fundamentele waarden, missie, visie en strategische keuzes tot tactische keuzes 
en activiteiten van de school/het team. Het betreft een hiërarchie van vragen en beslissingen die 
leiden tot een duurzame schoolontwikkeling. 

Acties 
Wat doen we 

wanneer? 
Tactiek 

Welke keuzes maken 
we? 

Strategie 
Hoe gaan we het doen? 

Visie 
Wat willen we creëren? 

Missie/doel 
Waarom willen we het? 

Kernwaarden 
Wie willen we zijn? Wat is onze identiteit? 

Kernwaarden: wie zijn wij als school? 

Kernwaarden zijn centrale waarden. Ze vormen het fundament van de piramide. Vragen die 
hierbij passen, zijn: wie willen we zijn als school, als team en als teamlid? Wat is onze identiteit? 
Hoe willen we dat anderen over onze school praten? Hoe willen we herkend en erkend worden? 
Door welke centrale waarden laten we ons leiden en hoe verhouden die zich met de verandering 
die we beogen?  
Stel dat ‘open communicatie’ een centrale waarde van de school is. Hoe kan die waarde dan 
bijdragen aan een missie als “We zien het als onze opdracht om onze leerlingen te leren omgaan 
met hun eigen en elkaars kwaliteiten en beperkingen en om samen te werken. We willen hiermee 
bijdragen aan een samenleving die gebaseerd is op respect en waardering voor elkaar”? 
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Missie: waarom willen we dit als school? 

De missie betreft de vraag wat de school wil betekenen en waarom. Denk aan vragen als: “Wat 
hebben jongeren uit deze regio eraan om op onze school te zitten? Wat zouden ze missen als onze 
school wordt opgeheven? Wat hebben onze leerlingen eraan dat ik hun docent of begeleider ben? 
Wat hebben teamleden eraan dat ik hun coach of leidinggevende ben? Welke opdracht geven we 
ons zelf? Hoe verhoudt onze missie zich tot de gewenste verandering? Kan die verandering 
bijdragen aan de concretisering van onze missie?”  

Visie: wat willen we als school creëren? 

De visie betreft het beeld dat een school heeft van de toekomst, van wat ze nastreeft. Hoe ziet de 
school er bijvoorbeeld over vijf jaar uit als de aspiraties gerealiseerd zijn? Wat ziet en hoort men 
in de school als er daadwerkelijk handelingsgericht wordt gewerkt? Wat merken onze leerlingen 
en hun ouders ervan? Vage globale visies, zoals “ik wil dat iedere leerling tot zijn recht komt” zijn 
lastig om te zetten in acties. Dat kan alleen als zo’n visie specifiek en concreet is gemaakt met 
duidelijke doelen voor de toekomst. Hoe wordt dan les gegeven? Hoe gaat de school dan om met 
verschillen tussen leerlingen bij de instructie, keuze van activiteiten en werkvormen? Hoe 
communiceren we dan met leerlingen en hun ouders? Als de visie niet berust op een fundament 
van waarden, identiteit en missie, dan rust het gebouw - de piramide - op drijfzand. Duurzame 
verandering is dan onwaarschijnlijk. 

Strategie: hoe gaan we dat doen? 

Een eerste vraag die teamleden vaak stellen, is: “Hoe ziet de vernieuwing er concreet uit in de 
praktijk?” Op zich een terechte en begrijpelijke vraag. Maar bij de meeste veranderingen ontdekt 
men pas gaandeweg hoe iets werkt door het te doen. Als een school direct op dit niveau van de 
piramide begint, is de kans op een duurzame verandering kleiner dan wanneer ze bij het 
fundament begint. De ‘hoe-vragen’ zijn dus relevant, mits ze in relatie staan met de visie, missie 
en waarden van de school. Die zijn in dialoog ontwikkeld. Daardoor is draagvlak verkregen in het 
team. 

Tactiek en activiteiten: welke keuzes maken we en hoe zetten we die om in activiteiten? 

In de bovenste lagen van de piramide voert men concrete activiteiten uit, zoals teamscholing en 
coaching. Van belang is dat teamleden samenwerken en van en met elkaar leren. Stel dat een team 
meer wil gaan werken met positieve aspecten en onderwijsbehoeften van leerlingen. De eerste 
actie die teamleden dan kiezen, betreft de al bestaande klassenbesprekingen: ze veranderen hun 
focus. Van ‘wat is er mis met deze klas; wat kunnen ze niet?’ naar ‘wat gaat goed in deze klas, 
wat heeft deze klas nodig, welke aanknopingspunten voor succes zijn er?’. Teamleden oefenen 
vervolgens met het formuleren van doelen en onderwijsbehoeften van leerlingen: ‘wat heeft deze 
klas nodig om dit doel te behalen?’.  



Samenhang binnen de piramide 

Het managementteam speelt een cruciale rol bij het laten zien en ontdekken van de samenhang 
tussen de verschillende lagen van de piramide. Vanuit die samenhang passen de verschillende 
aspecten in een groter geheel en versterken ze elkaar. Zo is te voorkomen dat het team de 
ontwikkelingen in de school ervaart als een optelsom van allerlei losse projecten en dat vergroot 
de kans op duurzame innovaties.  

Bronnen:  
Kim, D. (2007). Organizing for learning. Waltham MA: Pegasus Communications.  
Pameijer, N., & Van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het onderwijs. 
Leuven/Den Haag: Acco. 



Reflectieschema uitgangspunten HGW (uitgebreid voorbeeld) 

De uitgangspunten bieden een wenselijk kader, een spiegel voor reflectie. Effectieve feedback (zie 2.1) staat centraal: feed-up (wat willen we met 
HGW bereiken?), feedback (wat doen we al handelingsgericht) en feedforward (hoe kunnen we nog handelingsgerichter werken?). In schema: 

Feed-up: wat vinden we waardevol van dit 
uitgangspunt? Welke doelen streven we na? 

Feedback: wat doen we hiervan al en wat is 
de impact ervan? Voorbeelden? 

Feedforward: wat kan nog 
handelingsgerichter en hoe? Suggesties? 

1. Doelgericht werken:

2. Wisselwerking en afstemming:

3. Onderwijs- en opvoedbehoeften:

4. De leerkracht doet ertoe, ouders eveneens:

5. Positieve aspecten:

6. Constructief samenwerken:

7. Systematisch en transparant:

Een team kan als volgt te werk gaan. Eerst bepalen de leerkrachten, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider en directie hoe de uitgangspunten er 
concreet uit zouden kunnen zien in hun school. Ze maken beredeneerde keuzes voor de feed-up: wat vinden wij waardevol? Wat past bij onze 
school? Welke doelen streven we na en waarom? Vervolgens gaan ze per uitgangspunt na wat ze al zo doen en hoe. Ze illustreren die feedback met 
concrete voorbeelden: ‘dit lukt ons al!’ Ze bespreken ook de feedforward: wat kan beter, waarom en hoe? ‘Om nog dichter bij ons doel te komen, 
gaan we …’ Ze formuleren hun ondersteuningsbehoeften: ‘wat hebben wij nodig om zo te willen en kunnen werken?’ Zo wordt duidelijk in 
hoeverre een team al handelingsgericht werkt en welke punten nog aandacht nodig hebben. Hoe concreter dat alles wordt uitgewerkt, hoe 
bruikbaarder het is. Beantwoord daarom ook de vraag: waaraan merken, zien, horen of lezen collega’s, leerlingen en ouders dat we dit uitgangspunt 
daadwerkelijk toepassen? Het kader is ook te benutten bij consultatie, intervisie, supervisie of een functioneringsgesprek.  
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Een voorbeeld van een schoolteam 

Feed-up: wat vinden we waardevol aan dit 
uitgangspunt? Welke doelen streven we na? 

Feedback: wat doen we hiervan al en wat is 
de impact ervan? Wat willen we behouden 
omdat het werkt? Voorbeelden? 

Feedforward: wat kan nog 
handelingsgerichter en hoe? Suggesties? 

1. Doelgericht werken
1a. Doelen formuleren voor de klas en indien 
afwijkend ook voor een subgroep of 
individuele leerling. Deze doelen zijn 
hoog/ambitieus én realistisch/haalbaar. 

1b. Voor werkhouding en gedrag met kleine 
snelle doelen werken, voor de korte termijn: 
wat zien, horen en merken we als dit doel is 
behaald? 

1c. Bij de leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, deze doelen samen met de 
leerling en zijn ouders formuleren. 

1a. We werken al met doelen voor de klas, 
subgroep en individuele leerlingen. We leggen de 
lat hoog, maar niet te hoog. Want te hoge doelen 
halen we meestal niet en dat ontmoedigt en 
demotiveert leerlingen en leerkrachten. Het is 
voor iedereen aangenaam als je doelen haalt, dat 
motiveert om door te gaan! 

1b. Dit doen we niet allemaal, soms hebben we de 
neiging om te zeggen “niet aanraken” of “niet 
roepen”, terwijl “houd je handen bij jezelf” of 
“zachtjes praten” beter zou zijn, want dan kan je 
meteen feedback geven: “wat goed dat je nu …”. 

1c. De leerlingen uit de derde graad 
basisonderwijs betrekken we al bij het formuleren 
van doelen. Dit werkt heel goed, het is vaak 
verbazend hoe goed leerlingen kunnen aangeven 
wat ze willen bereiken. En ze werken beter voor 
hun eigen doelen dan voor die van ons! 

1d. We hebben een formulier voor een 

1a. 

1b. Onze doelen zijn nog vaag, zoals 
“meedoen met de les”, maar wat is dat 
precies? Dat verschilt per klas en per 
leerling. We gaan de leerlijnen ‘leren leren’ 
en ‘sociale competenties’ bekijken: bieden 
die houvast? 

1c. We betrekken leerlingen uit de eerste 
en tweede graad basisonderwijs en ouders 
er nog niet bij, dit is een aandachtspunt! De 
leerkrachten tweede graad gaan 
experimenteren met leerlingen betrekken 
en we gaan allemaal oefenen met het 
betrekken van ouders, we beginnen met 1 
leerling uit iedere klas. 



1d. Indien nodig werken met een individueel 
handelingsplan, waarin de lange en korte 
termijn doelen aan elkaar zijn gekoppeld. 
 
 
1e. Alle doelen systematisch evalueren: wat 
hebben we al bereikt en wat nog niet? 

individueel handelingsplan. 
 
 
1e.  

1d. We gebruiken het formulier zelden, de 
relatie tussen korte en lange termijn doelen 
is niet duidelijk.  
 
1e. We evalueren nog niet alle doelen 
systematisch. Misschien eens in onze 
jaarkalender opnemen? Het zou ook goed 
zijn als we onze doelen taal en wiskunde 
explicieter relateren aan de 
ontwikkelingsdoelen/eindtermen. 

2. Wisselwerking en afstemming 
2a. Wanneer we praten over een klas, groep 
leerlingen of leerling, dan praten we niet 
alleen over de leerling(en), we gebruiken ook 
de termen ‘wisselwerking’ en ‘afstemming’. 
 
 
 
2b. In een ingewikkelde situatie bespreken we 
deze leerling, maar ook deze leerkracht, deze 
klas, deze school en deze ouders: in hoeverre 
lukt het om af te stemmen op wat die leerling 
nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen?  
 
2c. Bij observaties kijken we niet alleen naar 
leerlingen, maar ook naar de aanpak van de 
leerkracht: wat is de impact daarvan op een 
klasgroep of leerling?   

 
2a. Dit doen we al wel in een leerlingbespreking, 
omdat we daarvoor een gespreksleidraad hebben 
waar dat in staat. Bij de voorbereiding hebben 
we daarover al nagedacht. 
 
 
 
2b. Idem als bij 2a. 
 
 
 
 
 
2c. We kijken al naar de leerkracht, dus niet 
alleen naar de leerling(en): hoe is haar 
pedagogisch-didactisch handelen? De leerkracht 
kiest zelf een kijkwijzer.  
 
 
 

 
2a. In de leraarskamer en bij collegiale 
consultatie praten we vooral over leerling-
kenmerken en minder over wisselwerking 
en afstemming. We gaan elkaar daar vanaf 
nu op bevragen: hoe zit het met de 
afstemming op wat de leerling nodig heeft?  
 
2b. Idem als bij 2a. 
 
 
 
 
 
2c. We kijken nog niet gericht naar de 
impact van dat handelen op de klas of een 
leerling. De vraag zou moeten zijn: bereikt 
zij met haar gedrag dat het de klas/een 
leerling lukt om … (doel te behalen)? Dus 
het doel moet wel duidelijk zijn, zie het 
eerste uitgangspunt.  



We praten wel eens over interacties. Ook 
merken we dat klasgroepen sterk verschillen. 
Soms bespreken we de rol van de andere 
leerlingen bij het gedrag van een kind.  

Maar eigenlijk hebben we het zelden over 
de rol van de leerkracht bij het begrijpen en 
oplossen van een moeilijke situatie.  

Tweede graad, extra: Observeren van 
interacties in de klasgroep! Die met elkaar 
bespreken. We gaan een paar Checklists 
Leerkrachtvaardigheden gebruiken, we 
gaan die voor onszelf invullen, 
voorafgaand aan een klasbezoek. Zo 
kunnen we aangeven waarop we willen dat 
de zorgcoördinator gaat letten. Wel 
spannend.  

3. Onderwijs- en opvoedbehoeften
3a. Attitudeomslag: van ‘de leerling moet zich
aanpassen’  ‘wat kan ik als leerkracht doen,
zodat het deze leerling wel lukt om …?’

3b. Bespreken wat een leerling nodig heeft 
van ons: wat zijn de onderwijsbehoeften en 
wat betekenen die voor ons? In plaats van 
alleen praten over wat hij heeft of is. Indien 
nodig gebruiken we de hulpzinnen.  

3a. Bij de ‘gewone leerlingen’ doen we dit al. 
We helpen elkaar door ernaar te vragen: wat zou 
jij kunnen doen zodat …? Dan merk je meteen 
dat je een doel nodig hebt: wat is nodig om …? 

3b. We praten steeds meer over 
onderwijsbehoeften. Het formuleren van de 
handreiking - in één zin voor elke leerling - geeft 
zicht op de klasgroep: waar zitten de 
overeenkomsten, dit willen we behouden 
(noteren in een paar steekwoorden).   

3a. Dit lukt nog niet bij de moeilijkste 
leerlingen, qua leren en/of gedrag.  
We gaan behoeften ook explicieter 
koppelen aan doelen (uitgangspunt 1), we 
gaan bespreken/vragen wat nodig is om een 
klein snel doel te halen bij die ‘moeilijke 
leerling’. Zo hebben we ‘2 vliegen in 1 
klap’. 

3b. Wanneer een collega een probleem of 
stoornis van een leerling benoemt, dan 
luisteren we en na een tijdje vragen we: 
welk doel zou je met deze leerling willen 
behalen en wat heeft hij/zij daarvoor 
nodig? Lukt dat niet, dan pakken we de 
hulpzinnen erbij.  



3c. Met ouders bespreken wat hun kind nodig 
heeft voor schoolsucces en hoe zij daaraan 
kunnen bijdragen. Dus de opvoedbehoeften 
van hun kind bespreken en hun rol daarin: wij 
gaan …, zouden jullie dan … kunnen doen? 

3c. 3c. Dit doen we nog niet, helemaal niet 
zelfs. Hierover is er nu een discussie in het 
team: wat kunnen we van ouders 
verwachten en wat doen we als het hen niet 
lukt? Waar ligt de grens: wat is onze 
verantwoordelijkheid en wat is die van de 
ouders? We gaan dit thema koppelen aan 
ouderbetrokkenheid, uitgangspunt 6, 
samenwerken met ouders (puzzelen). 

4. De leerkracht doet ertoe, ouders eveneens
4a. We benoemen dat leerkrachten het verschil
maken, vooral voor de kwetsbare leerlingen.
We investeren in positieve relaties met
leerlingen.

4b. Leerkrachten geven zelf aan wat ze nodig 
hebben om het verschil te maken en om 
positieve relaties met hun leerlingen te 
hebben/krijgen (ondersteuningsbehoeften 
leerkrachten, eventueel met de hulpzinnen) 

4c. Ook ouders hebben invloed op 
schoolsucces en kunnen het onderwijs 
ondersteunen. We vragen hen wat zij hiervoor 
nodig hebben (ondersteuningsbehoeften 
ouders). Samenhang met 3c.  

4a. We weten dit, zie 2c, we vragen ons al af: 
wat is de impact van het handelen van de 
leerkracht op het gedrag van de groep of 
bepaalde leerlingen?  

4b. Ja, dit vragen we al in gesprekken en 
overleggen: wat heb jij nodig om …? 

4c. Zie 3c. 

4a. We focussen hierbij nog niet op de 
kwetsbare leerlingen. We gaan in de 
leerlingbespreking het volgende bespreken: 
wat is je impact, maak je als leerkracht het 
verschil voor deze leerling, hoe is je relatie 
met de leerling?   

4b. Hulpzinnen gebruiken we nog niet, als 
het moeilijk is om ondersteuningsbehoeften 
te benoemen, gaan we die uitproberen. 

4c. Zie 3c. 



5. Positieve aspecten
5a. We zoeken, zien, horen, noteren en
benutten (5x) de positieve aspecten van
leerling, groep, leerkracht, team en ouders (5x).

5b. We betrekken die aspecten (5 x 5) in de 
analyse van een moeilijke situatie. 

5c. We benutten ze bij het formuleren van 
doelen en behoeften van leerling, leerkracht en 
ouders. 

5a. Ja, we hebben al oog en oor voor de dingen 
die goed gaan. We bespreken die met elkaar en 
noteren de relevante aspecten beknopt in 
steekwoorden, zodat we ze niet vergeten. We 
nemen die ook op in de rapporten, 2 x per jaar, 
dat waarderen kinderen en ouders zeer.    

5b. 

5c. 

5a. We doen dit nog niet systematisch met 
de ‘5 x 5’.  

5b + 5c gezien 5a: Daarom hebben we een 
visualisering gemaakt met 2 handjes: één 
met de positieve kenmerken van leerling, 
groep, leerkracht, team en ouders (plusjes) 
en één met de dingen die beter moeten 
(pijltjes omhoog). Die gaan we in de 
leerlingbespreking als geheugensteun 
gebruiken.  

6. Constructief samenwerken
6a. We werken intensief samen met collega’s,
leerlingen, ouders en externe deskundigen. We
bevragen elkaar met oprechte interesse en
luisteren met een open mind naar elkaar. Ons
motto = samen weten we meer dan alleen.

6a. We werken al samen in het team en met 
leerlingen. Soms ook met ouders, afhankelijk 
van de leerkracht.  

We nemen ouders serieus, ze zijn welkom op 
onze school. Ze kunnen altijd bij de leerkracht 
terecht met een vraag of zorg. Enkele richtlijnen 
van constructief communiceren passen we al toe, 
zoals het vroegtijdig bespreken van onze zorg 
(hoofdstuk 5).  

6a. We kunnen nog meer samenwerken 
met ouders en externe deskundigen. Met 
ouders: zie 3c en 4c. De 10 
aandachtspunten constructief 
communiceren gaan we in kaart brengen: 
bij welke gesprekken zouden die ons 
kunnen ondersteunen? We gaan beter 
luisteren naar ouders, meer tijd nemen voor 
hun mening, er ook naar vragen. En dan de 
afspraken opschrijven en hen een kopie 
geven. Zo voorkomen we misverstanden. 



6b. We praten meer mét elkaar dan óver 
elkaar.  

6c. In de samenwerking heeft iedereen zijn 
eigen positie en verantwoordelijkheid. We 
denken met elkaar mee, maar gaan niet op 
elkaars stoel zitten! 

6b. Praten over leerlingen en ouders blijft nodig, 
maar bij alles vragen we ons af: wat delen we 
met ouders, waarom en hoe? Dus van ‘praten 
over’  ‘praten met’. Dat doen we al. 

6c. We benoemen die rollen al duidelijk, op 
ouderavonden en in gesprekken met ouders. Zo 
van ‘wij zijn verantwoordelijk voor het 
onderwijs en wat er in de klas gebeurt en jullie 
voor de opvoeding en wat er thuis gebeurt’.  

Dat zal het dan ook makkelijker maken om 
met externen samen te werken: ouders, 
vinden jullie het goed als we externe 
deskundigen erbij halen om te kijken wat 
die kunnen betekenen voor jullie?  

6b. Leerlingplannen maken we nog niet. 
Zie 1c! 

6c. We begrenzen ouders nog niet zo 
duidelijk. Meestal gaat het goed, dan is het 
ook niet nodig, maar soms gaan ouders ons 
zeggen wat wij moeten doen … Bij die 
ouders gaan we de ‘spelregel’ benoemen: 
we denken met elkaar mee maar gaan niet 
op elkaars stoel zitten. Wij niet op die van 
jullie en jullie niet op die van ons.    

7. Systematisch en transparant
7a. We werken planmatig en benutten kennis
over wat werkt. We hebben een duidelijk
zorgcontinuüm  met drie niveaus: brede
basiszorg voor de klas (met stappen HGW-
cyclus), verhoogde zorg met
leerlingbespreking en uitbreiding van zorg met
multidisciplinaire leerlingbespreking (MDL)

7a. We hebben al systematiek in besprekingen 
door het schooljaar heen, die is omgezet in een 
jaarkalender.  
Drie teamleden volgen een Master Educational 
Needs, iedere maand delen ze hun kennis – die 
past bij onze visie - met het team, zo blijven we 
op de hoogte van recente ontwikkelingen. 

7a. De systematiek is nog niet duidelijk 
opgesplitst in 3 niveaus. In een 
klasbespreking bespreken we bijvoorbeeld 
vaak individuele leerlingen i.p.v. de klas. 
Soms gaat een leerling dan in één keer 
door naar het MDL.  



7b. Het is duidelijk hoe we willen werken en 
waarom, er zijn – per niveau - heldere 
afspraken (5x): wie doet wat, waarom, hoe en 
wanneer? We communiceren transparant: ons 
motto = we zeggen wat we doen en we doen 
wat we zeggen.  

7c. Handzame en functionele formulieren 
ondersteunen ons dagelijks werk. Die 
formulieren zijn een hulpmiddel, geen doel op 
zich. Planlast moeten we zien te voorkomen. 

7b. 

7c. We hebben al genoeg formulieren! 

7b. Zie 7a, een ‘stuurgroep driehoek’ gaat 
de driehoek (zorgcontinuüm) bewerken 
zodat die past bij ons werk: wat willen we 
behouden en op welk niveau zit dat? Wat 
willen we beter en op welk niveau zit dat? 
Als we eenmaal weten wat we nastreven, 
is het ook makkelijker om dat te 
verwoorden.  

7c. Zodra we onze driehoek helder voor 
ogen hebben, kijken we welke formulieren 
daarbij horen. Dus van wenselijke inhoud 
 haalbare organisatie. We vertrekken
vanuit wat we al hebben: wat bevalt omdat
het ons lesgeven helpt? Wat bevalt niet?
Welke formulieren kunnen eruit? Welke
kunnen we inkorten? Hoe halen we de
overlap eruit? Kortom: wat moet (eenheid
team) en wat mag (ruimte voor de
individuele leerkrachten)?

Conclusies: We behouden: We gaan als eerste: 



Succesfactoren implementatie HGW 

Succesfactoren zijn er op verschillende gebieden: bij leerkrachten, zorgcoördinatoren, 
leerlingenbegeleiders, directies, externe deskundigen en bestuur. Hoe meer 
succesfactoren er zijn, hoe groter de kans op een succesvolle implementatie. Ook al zijn 
bepaalde succesfactoren nog niet aanwezig, ze kunnen zich gedurende het 
implementatieproces ontwikkelen. Ontbreken veel succesfactoren, dan is de 
implementatie gedoemd tot falen. Hier volgen voorbeelden van succesfactoren.  

Schoolteam en leerkrachten 

1. Teamleden hebben een handelingsgerichte basisattitude (voorwoord). Denk aan
‘van de schuld bij de leerling en zijn ouders leggen  als professional in de spiegel
kijken: wat kan ik doen zodat het de leerling en zijn ouders wél lukt om ..?’ en ‘van
probleemgericht praten  oplossingsgericht handelen’.

2. Het team kent de zeven uitgangspunten van HGW en staat erachter (hoofdstuk 2).
Er is een duidelijke relatie tussen de zeven uitgangspunten en de missie en visie
van de school. Er is voldoende draagvlak en veranderingsbereidheid in het team.

3. Het team streeft samen goed onderwijs na. Het werkt doelgericht en systematisch,
zet in op taal en wiskunde, werkhouding en sociale competenties. Er is een helder
zorgbeleid, het wie, wat, wanneer, waarom en hoe is duidelijk (hoofdstuk 1).

4. Leerkrachten willen omgaan met verschillen tussen leerlingen en zijn in staat tot
differentiëren (basisattitude). Ze stellen ambitieuze doelen voor alle leerlingen en
geven sommige leerlingen meer of minder leertijd, instructie of hulp, afhankelijk
van hun onderwijsbehoeften (hoofdstuk 6).

5. Het team heeft een visie op onderwijs waarin de leerkracht ertoe doet. De
leerkrachten realiseren zich dat ze een grote impact hebben op al hun leerlingen.
Ze zien het nut in van klas- of lesobservaties. Aspecten van effectief
leerkrachtgedrag, zoals klassenmanagement, directe instructie en feedback, zijn
onderwerp van gesprek en ontwikkeling (hoofdstuk 3). Ook al ondersteunen de
zorgcoördinator, leerlingenbegeleider en directie, de leerkracht blijft
verantwoordelijk voor haar klas en behoudt de ‘regie’ over haar leerlingen.

6. Er is een open en positieve opstelling en veilig klimaat binnen het team (hoofdstuk
7). Collega’s leren voortdurend met en van elkaar. Ze luisteren naar elkaar en
werken graag met elkaar samen. Er is ruimte voor ‘stralend leren’ én voor ‘balend
leren’. Fouten maken mag, daar valt immers veel van te leren. Heeft een leerkracht
moeite met een leerling of diens ouders, dan denken collega’s mee over mogelijke
verklaringen en oplossingen. Teamleden geven elkaar gevraagd en ongevraagd
feedback: complimenten voor … (tops) en suggesties om … (tips). Leerkrachten
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geven zelf aan wat ze nodig hebben om handelingsgerichter te willen en kunnen 
werken. Ze maken hun ondersteuningsbehoeften kenbaar.  

7. Teamleden ervaren de school als een ‘lerende organisatie’. Leerkrachten vinden
het vanzelfsprekend dat hun ontwikkeling niet ophoudt met het behalen van hun
diploma als bevoegde leerkracht. In hun praktijk blijven ze leren en ontwikkelen
ze hun competenties, talenten en vakmanschap steeds verder. Het gaat daarbij om
‘persoonlijk meesterschap’: de relatie tussen je eigen kernkwaliteiten als persoon
en je vakmanschap als leerkracht. Dat vergt kritische reflectie op het eigen
handelen en systematische feedback van collega’s en externe
onderwijsprofessionals.

8. Het team is het erover eens dat samenwerken met leerlingen belangrijk en zinvol
is. Teamleden zijn van mening dat leerlingen zelf goede ideeën kunnen hebben, die
in de aanpak op school te benutten zijn (hoofdstuk 4).

9. Er is in de school een open en positieve houding naar ouders. Ouders zijn welkom,
de school ziet hen als ervaringsdeskundigen. Samenwerken met hen staat hoog in
het vaandel (hoofdstuk 5).

10. Er zijn in het team voldoende enthousiaste ‘voortrekkers’ (hoofdstuk 7).

Zorgleerkrachten, zorgcoördinator en leerlingenbegeleider 

Toepassing van HGW heeft gevolgen voor het hele schoolteam, dus ook voor de 
zorgleerkrachten, zorgcoördinator en leerlingenbegeleider. Zonder samenwerking met 
hen kan een leerkracht niet handelingsgericht werken. Als coach en kritische vriend van 
de leerkracht speelt de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider een cruciale rol. Ze zit 
klasbesprekingen en leerlingbesprekingen voor, ze observeert interacties en 
leerkrachtvaardigheden (zoals klassenmanagement en instructie) en coacht 
leerkrachten bij gesprekken met leerlingen en ouders. De zorgleerkracht, 
zorgcoördinator, leerlingenbegeleider en andere onderwijsprofessionals richten zich 
eveneens op de leerkracht-leerlinginteracties en op het onderwijsaanbod: in hoeverre is 
de pedagogisch-didactische werkwijze van de leerkracht afgestemd op wat deze 
leerling nodig heeft? Het is dus noodzaak dat ze ook de zeven uitgangspunten van HGW 
goed kennen en zich erin kunnen vinden. Dat ze bereid zijn om zich die werkwijze eigen 
te maken en dat ze reflecteren op hun ervaringen, samen met leerkrachten en directie. Ze 
staan ook voortdurend model voor HGW en benoemen het als ze bij collega’s voorbeelden 
van HGW zien of horen of juist missen. Regelmatig hebben de leerkrachten, 
zorgcoördinator of leerlingenbegeleider en directie een afstemmingsoverleg waarin ze 
vragen stellen als: wat verwachten en wensen we van elkaar? Hoe ver zijn we met HGW? 
Wat gaat al goed? Wat zou nog beter kunnen? Hoe pakken we dat aan en wie heeft daarbij 
welke rol? Hoe kan de directie ons ondersteunen?  



Directies 

De rol van de directie is cruciaal! De directie stuurt de kwaliteitszorg aan, passend bij 
de visie zoals verwoord in het schoolplan. Ze bevordert een professionele 
verandercultuur en betrekt teamleden, leerlingen, ouders en bestuur bij de 
kwaliteitszorg. De directie is de eindverantwoordelijke voor de inhoud (het ‘wat’) en 
de organisatie (het ‘hoe’) van het onderwijs. Vanuit die verantwoordelijkheid staat ze 
achter de uitgangspunten en werkwijze van HGW, alsook achter de coachende rol van 
de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider die daarbij hoort. Ze maakt dat duidelijk aan 
het team en laat daarmee zien dat ze ervoor staat en gaat. Het is daarbij van groot belang 
dat de directie model staat voor HGW. Ook zij past in het dagelijks werk de 
uitgangspunten van HGW en de stappen binnen de zorgniveaus bewust toe. Met andere 
woorden: ‘practice what you preach!’ Samen met de teamleden formuleert ze doelen 
op lange en korte termijn. Ze gaat de groepen in om te zien hoe teamleden daaraan 
werken. Met hen bespreekt ze het implementatieproces. Wat streven we na? Waar zijn 
we al tevreden over? Wat lukt ons nog niet? Hoe kunnen we met en van elkaar leren? 
Tijdens de teambijeenkomsten HGW kijkt en luistert de directie zowel naar de 
inhoudelijke inbreng als naar de communicatie en samenwerking. Ze maakt dat 
bespreekbaar en verbindt dat met de visie en de daarvan afgeleide doelen. Gezamenlijk 
vertalen ze dat naar een teamplan: wat heeft dit team nodig om deze doelen te bereiken? 
Welke teamleden hebben welke begeleiding nodig? Wat zijn hun 
ondersteuningsbehoeften? Welke vergelijkbare ondersteuningsbehoeften zijn er? 
Welke activiteiten plannen we voor het hele team, voor subgroepen en voor individuele 
teamleden? Welke groepen gaan waarmee aan de slag? Samen met het team kan ze een 
overzicht en plan voor het team maken, waarbij leerkrachten zelf aangeven waaraan ze 
werken, hoe en wat ze daarvoor nodig hebben. Thema’s als motivatie (hoeveel zin heb 
ik in HGW? Wat heb ik nodig om HGW nog meer te willen toepassen?) en 
vaardigheden (hoe competent voel ik me om het te kunnen?) zijn samen in kaart te 
brengen: waar situeer je je op een schaal van 1 tot 5 wat betreft willen en kunnen: 
gemiddeld, meer/minder of veel meer/minder? 

Ze geeft leiding aan het implementatieproces en het borgen van de effecten ervan. Ze 
let daarbij op de wisselwerking tussen mensen, processen en resultaten. Ze heeft 
aandacht voor de mens in de organisatie, zodat ieder teamlid een (h)erkenbare rol heeft. 
Ze bespreekt de resultaten regelmatig met het team, zodat ze eigenaarschap ervaren. 
Samen onderzoekt het team de successen, missers en tegenvallers: hoe komt het en hoe 
nu verder? 

De directie staat ook model voor constructieve communicatie in het team en met 
leerlingen en ouders. Daarbij benoemt en benut ze de positieve aspecten van leerling, 
leerkracht, klas, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, andere onderwijsprofessionals 
en ouders. Ziet of hoort ze voorbeelden van HGW, dan benoemt ze die expliciet en 
koppelt er positieve feedback aan. Bijvoorbeeld: “Ik zag dat de ouders van Jessy na 
jullie bespreking vrolijk je lokaal uitkwamen. En dat terwijl ze zo boos de school in 



kwamen. Dat is een prestatie van formaat. Hoe is je dat gelukt?” Maar ook als ze 
voorbeelden ziet of hoort die tegen een uitgangspunt indruisen, bespreekt ze die met 
het betreffende teamlid. Samen bespreken ze hoe het anders kan.  

De directie investeert in het creëren van een draagvlak voor HGW, zodat het team 
ervaart daadwerkelijk bij de implementatie betrokken te zijn. Ze luistert naar de 
bezwaren en weet die om te buigen in acties: hoe voorkomen we die valkuil? Wat heb 
jij nodig om ermee te beginnen of door te gaan? De enthousiaste ‘voortrekkers’ worden 
‘gekoesterd’, ze krijgen de ruimte en ondersteuning om HGW uit te werken en aan hun 
collega’s over te dragen. De directie staat achter hen, ook als het moeilijk gaat. Ze 
creëert voorwaarden zodat ook de andere teamleden meer handelingsgericht gaan 
werken. Denk aan professionalisering, tijd om een en ander toe te passen en de 
ervaringen uit te wisselen en aan tijd om te overleggen met leerlingen en ouders. De 
directie zorgt ook voor voldoende middelen en persoonlijke begeleiding. Ze stimuleert 
en faciliteert teambijeenkomsten, externe ondersteuning bij klas- en 
leerlingenbesprekingen en klasbezoeken. Op die manier combineert ze ‘druk’ (het is 
duidelijk waar ze naartoe wil met het team) met ‘ondersteuning’ (ze organiseert dat wat 
de teamleden daarvoor nodig hebben).  

Verder zorgt de directie ervoor dat de uitgangspunten van HGW op schoolniveau te 
herkennen zijn en in relatie staan tot de missie en visie van de school. Denk aan 
schoolbeleid, schoolbrochure, jaarplanning en studiedagen. Thema’s van HGW komen 
steeds weer terug op vergaderingen. Op teamvergaderingen plant men bijvoorbeeld een 
rondje ‘succeservaringen HGW’ in. Teamleden vertellen elkaar, bij voorkeur met 
beeldmateriaal, waar ze mee bezig zijn en wat de effecten zijn. De directie vertaalt de 
uitgangspunten naar competenties en benut die in functioneringsgesprekken. Ze streeft 
naar een school-brede implementatie van HGW, zodat de continuïteit en doorgaande 
lijn gewaarborgd zijn. Zo houdt de school HGW ‘levend’ en voorkomt ze dat de 
resultaten na verloop van tijd verwateren. Dat alles vergt een directie die het proces 
krachtig aanstuurt en die HGW borgt in samenhang met andere ontwikkelingen in de 
school.  

Het zorgcontinuüm 

Het is van belang dat er een duidelijk zorgbeleid is. Dat is duidelijk voor alle teamleden, 
ze staan erachter en ervaren het als ‘hun zorgbeleid’ (eigenaarschap). De stappen van 
het zorgcontinuüm zijn bekend, evenals eenieders rol, taken en verantwoordelijkheden. 
Het is duidelijk wat men al dan niet van elkaar kan verwachten en wie waarover beslist. 
In de brede basiszorg is de klasleerkracht bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het 
onderwijs aan al haar leerlingen. Werkdocumenten zijn hulpmiddelen en ondersteunen 
het lesgeven en ondersteunen van leerlingen. De zorgcoördinator of 
leerlingenbegeleider en collega’s ondersteunen de leerkracht bij het maken, uitvoeren 
en evalueren van haar plan van aanpak. Er vinden klasbesprekingen plaats. De 
hoeveelheid en opzet hangen af van de doelen en de ondersteuningsbehoeften van het 



team. De zorgcoördinator of leerlingenbegeleider gaat regelmatig op klasbezoek om de 
leerkracht bij de uitvoering van haar plan te begeleiden: wat lukt al goed en kan nog 
beter?  

Tijdens een leerlingbespreking zorgt de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider ervoor 
dat de uitgangspunten van HGW tot hun recht  komen. Dat betreft zowel de 
voorbereiding als de bespreking zelf en de verslaggeving ervan. Ze bevordert dat die 
bespreking systematisch verloopt door een stappenplan te benutten. Ze leidt de 
bespreking doelgericht. Bij de start vraagt ze naar wat de leerkracht, ouders en/of 
leerling willen bereiken met deze bespreking. Als gespreksleider stimuleert ze dat alle 
betrokkenen niet alleen praten over problemen, maar ook over positieve aspecten 
(overzicht). Samen analyseren betrokkenen de rol van de leerkracht, groep en ouders 
(wisselwerking en afstemming): op welke wijze dragen ze bij aan de huidige situatie 
(inzicht) en wat kunnen ze betekenen bij de aanpak ervan (uitzicht)? Ze bespreken 
zaken als: hoe kunnen we werken aan specifieke vaardigheden zodat deze leerling weer 
mee kan doen met de rest van de groep? Hoe intensiveren we het leerproces van deze 
leerling? Hoe realiseren we een uitbreiding van de leer- en instructietijd? Hoe kunnen 
we de instructie beter afstemmen op wat deze begaafde leerling nodig heeft? De 
zorgcoördinator of leerlingenbegeleider vertaalt problemen steeds weer in doelen en 
onderwijsbehoeften. Zoals: “Wat wil je met deze leerling bereiken? Dat betekent dus 
dat dit kind … nodig heeft, klopt dat? Wat heb jij als leerkracht nodig om dat te willen 
en kunnen bieden?” Samen denken ze na en maken ze plannen, ieder vanuit de eigen 
deskundigheid en verantwoordelijkheid.  

Ook bij de overdracht werkt het team handelingsgericht. Bijvoorbeeld door niet zozeer 
de problemen van de klas of een leerling (of diens ouders) over te dragen, maar vooral 
de aanpak die werkt. Een aanpak die effectief is gebleken, biedt de toekomstige 
leerkracht veel meer perspectief dan een opsomming van problemen. Zo dragen ze een 
“oplossing die werkt” over in plaats van een “lastige groep” of een “probleemleerling”. 
Ze doen dat met het laatste overzicht waarin de doelen, handreikingen en 
onderwijsbehoeften en gemaakte afspraken met ouders staan genoteerd. Op die manier 
begint de nieuwe leerkracht niet onwetend, ze hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, 
maar kan profiteren van de ervaringskennis van haar collega’s.  

Bij het opstellen van een individueel plan van aanpak ondersteunt de zorgcoördinator, 
leerlingenbegeleider of een andere onderwijsprofessional de leerkracht conform de 
zeven principes van HGW. Maar het is en blijft ‘het plan van de leerkracht’. Bij het 
aanvragen van een MDL is het CLB de schakel tussen de school en externe deskundigen 
(hoofdstuk 6).  

Voorafgaand, gedurende en na het implementatietraject speelt ook het bestuur een 
cruciale rol (hoofdstuk 7). Denk aan het werken met druk en ondersteuning, het 
uitdragen van een handelingsgerichte visie, er model voor staan in alles wat de 
bestuursleden doen, zeggen, vragen en noteren en het ondersteunen en faciliteren van 



het team. Het bestuur ondersteunt de directie en past daarbij de principes van een 
lerende organisatie toe. In die zin vervult het bestuur dezelfde rol naar de directie als 
de directie naar het team.  

Ten slotte 

Uit ervaringen met de implementatie van HGW blijkt dat een deskundige externe 
begeleider een succesfactor is als de begeleider bij het team weet aan te sluiten en er 
een ‘goede klik’ is tussen begeleider en team. Die deskundige heeft niet alleen kennis 
van en ervaring met HGW, ze kan dat ook op een bevlogen wijze overbrengen aan het 
team. Kennis over veranderprocessen weet ze eveneens in haar procesbegeleiding te 
benutten. Ze gaat op zoek naar kansen en valkuilen, benut de kritische geluiden en weet 
die om te buigen in succesvolle acties. De begeleider coacht ook de zorgcoördinator, 
leerlingenbegeleider, andere interne onderwijsprofessionals en de directie bij de 
implementatie van HGW. Ze draagt haar kennis en vaardigheden via een ‘train-de-
traineropzet’ aan hen over, zodat ze geleidelijk aan haar taken kunnen overnemen. Ze 
maakt zich als het ware misbaar en daarmee de implementatie duurzaam.  

Het voorgaande is samen te vatten in een ‘leerlijn’ waarin de uitgangspunten van 
HGW omgezet zijn in competenties van betrokkenen, bijvoorbeeld in een 
vijfpuntenschaal. Hieronder een eerste aanzet voor een format van een school. 



Uitgangspunt Leerkrachten Zorgcoördinator, 
leerlingenbegeleider, interne 
onderwijsprofessional 

Directie Zorgcontinuüm 

1. Doelgericht werken

SMARTI-doelen zijn sturend en 
worden benut bij het geven van 
gerichte feedback: dit is het doel, 
dit hebben we al bereikt en nu dit 
nog.  

Alle doelen worden systematisch 
geëvalueerd. De uitkomsten 
daarvan worden benut om de 
kwaliteit van het onderwijs verder 
te verbeteren.   

Er is een relatie tussen de lange- 
en kortetermijndoelen.  

De doelen in de methodetoetsen 
en niet-methodetoetsen zijn aan 
elkaar gerelateerd.  

Lessen beginnen met doelen, die 
worden gedeeld met leerlingen en 
worden afgerond met de evaluatie 
van die doelen. 

Leerlingen en ouders worden 
betrokken bij het formuleren van 
doelen voor leren en gedrag.  

………… 

Leerkrachten werken 
doelgericht en systematisch, 
ze formuleren ambitieuze 
(maar realistische) doelen 
voor hun hele klas, enkele 
subgroepen en, indien nodig, 
aangepaste doelen voor één of 
meer individuele leerlingen.  

De doelen betreffen het 
leerproces, maar ook de 
werkhouding en het gedrag. 
Ze hechten aan ‘kleine snelle 
doelen’ op korte termijn, 
omdat die de grootste kans 
van slagen hebben. Maar ze 
houden ook de 
langetermijndoelen in de 
gaten, evenals de relatie met 
de ontwikkelingsdoelen en 
eindtermen. 

Ze vragen collega’s, 
leerlingen en ouders om 
feedback: wat heb ik gedaan 
en wat kan beter? 

………… 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders vragen 
leerkrachten, leerlingen en ouders 
naar hun eigen doelen. Ze 
begeleiden hen bij het 
concretiseren en evalueren ervan.  

Ze formuleren ook doelen voor 
zichzelf: wat wil ik (wij) met deze 
leerkracht, deze leerling of deze 
ouders, dit team bereiken? Waar 
werken we samen naartoe?  
Ze zorgen ervoor dat deze doelen 
gemonitord en geëvalueerd 
worden.  
Ook gaan ze steeds na wat ze zelf 
van hun aanpak hebben geleerd. 

Ze vragen collega’s om feedback: 
wat heb ik gedaan en wat kan 
beter? 

………… 

De directie werkt zelf ook 
doelgericht door beleid te 
vertalen naar wenselijke en 
haalbare doelen voor de hele 
school. Ze bewaakt hierbij de 
relatie met de missie en visie 
van de school. Ze zorgt er ook 
voor dat HGW aansluit bij 
andere ontwikkelingen in de 
school (‘puzzelen’ i.p.v. 
‘stapelen’). Werkproblemen 
vertaalt ze samen met 
betrokkenen naar reële doelen. 
Ze evalueert, samen met 
betrokkenen, of de doelen ook 
daadwerkelijk zijn behaald. 
Samen trekken ze conclusies 
voor de nabije toekomst.  

………… 

Iedere stap heeft eigen doelen 
die het denken en handelen 
sturen.  
Per stap formuleren teamleden 
(met elkaar) doelen voor de 
klas, leerling, leerkracht of de 
ouders. Die evalueren ze altijd. 
Daarbij brengen ze de effecten 
in relatie tot de factoren die 
daarop van invloed zijn om zo 
vervolgstappen te kunnen 
bepalen. 

Ze zijn creatief in het 
doelgericht experimenteren met 
verschillende maatregelen: als 
ik … doe, dan verwacht ik dat 
effect bij de leerling(en), ouders 
of mezelf. Systematisch 
evalueren ze de resultaten van 
hun experiment: werkt het? 

………… 



2. Afstemming en wisselwerking

Het gaat om dit kind in deze groep 
bij deze leerkracht op deze school 
en van deze ouders: wat gaat al 
goed (stimulerende factoren) en 
wat nog niet (belemmerende 
factoren)? 

Wat heeft deze leerling nodig? 
Wat bieden we al en wat kan nog 
beter worden afgestemd? 
‘Verander je de leerkracht, dan 
verander je de leerling(en) en 
omgekeerd.’  
In gesprekken en tijdens 
observaties praten we 
over/observeren we wisselwerking 
en afstemming.  
Wat is de impact van de aanpak 
van de leerkracht en ouders op het 
gedrag van de leerling?  

………… 

Leerkrachten denken na over 
hun bijdrage: wat is mijn rol 
en wat kan ik doen om deze 
situatie te verbeteren of dit 
probleem met deze groep, 
deze leerling of deze ouders 
op te lossen?  

Leerkrachten willen begrijpen 
waarom dit kind van deze 
ouders in deze groep bij hen 
zo leert en zich zo gedraagt. 
Die kennis vertalen ze in een 
adequate aanpak. Ze 
experimenteren daarmee: 
werkt het? 

Ze focussen op de impact van 
hun aanpak: wat kan ik doen 
zodat het deze groep, leerling 
of ouders wél lukt om … 
(doel)?  

………… 

Tijdens klas- en leerling-
besprekingen bespreken 
zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders ook de 
interacties tussen leerling, 
leerkracht en medeleerlingen: hoe 
is de afstemming? Hoe verloopt 
de wisselwerking tussen school en 
ouders? Tijdens een klasbezoek 
richten ze zich hier (ook) op. Ze 
benutten daarbij de Checklists 
Leerkrachtvaardigheden uit 
bijlage 3.1. In goed overleg 
bereiden ze een observatie voor: 
wat is het doel en wanneer en hoe 
wil de leerkracht dat er wordt 
geobserveerd? 

………… 

De directie werkt en denkt 
vanuit afstemming en 
wisselwerking. Ze maakt 
interacties bespreekbaar en 
maakt zich sterk voor gerichte 
observaties van 
leerkrachtgedrag en de impact 
daarvan op de sfeer in de klas 
en het gedrag van leerlingen.  
Ze vraagt zich af wat ze kan 
betekenen voor leerkrachten, 
leerlingen en ouders: hoe kan 
ik positieve interacties helpen 
versterken en negatieve 
interactiespiralen ombuigen? 

………… 

Afstemming en wisselwerking 
tussen leerkracht en leerling, 
tussen leerlingen onderling en 
tussen school en ouders komen 
in iedere stap van het 
zorgcontinuüm aan de orde.  
Die begrippen zijn ook 
onderwerp van gesprek en 
observatie. Klasbezoeken zijn 
een vast onderdeel van de 
jaarplanning. Aspecten als 
instructie, feedback en klassen-
management zijn onderwerp van 
gesprek, observatie en school-
ontwikkeling. Wanneer externe 
ondersteuning wordt 
ingeschakeld, dan bewaakt de 
school dat uitgangspunt ook: ze 
verwacht van de externe 
deskundige ook conform dat 
uitgangspunt te werken.   

………… 



3. Onderwijs- en opvoedbehoeften

Het gaat erom wat een leerling 
nodig heeft i.p.v. wat het heeft. 
Er is een handreiking (1 zin) van 
alle leerlingen. 
Bij de leerlingen die extra 
begeleiding nodig hebben, zijn 
doelen geformuleerd en is 
aangegeven wat ze nodig hebben 
om die te behalen: hun 
onderwijsbehoeften. Die 
behoeften zijn gekoppeld aan een 
doel.  
Indien nodig, zijn er opvoedings-
behoeften geformuleerd. 
De behoeften worden in goed 
overleg met elkaar, de leerling en 
diens ouders bepaald.  
De hulpzinnen onderwijs-
behoeften maken een en ander 
concreter.  

………… 

Leerkrachten denken meer in 
termen van 
onderwijsbehoeften (wat heeft 
deze leerling nodig?) dan in 
termen van problemen en 
stoornissen.  
Ze zoeken naar de 
overeenkomsten in 
onderwijsbehoeften in hun 
groep. 
Ze stemmen hun onderwijs 
zoveel mogelijk af op de 
onderwijsbehoeften van hun 
leerlingen. Ze willen en 
kunnen omgaan met de 
overeenkomsten én 
verschillen tussen leerlingen. 
Dat doen ze door te 
differentiëren en goed te 
organiseren. Ze geven 
sommige leerlingen meer, 
minder of andere instructie, 
leertijd en begeleiding, 
afhankelijk van hun 
onderwijsbehoefte. 
Indien nodig, bespreken ze de 
opvoedingsbehoeften met de 
leerling en zijn ouders. 

………… 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders 
ondersteunen de leerkracht bij het 
verzamelen van informatie, het 
formuleren van onderwijs-
behoeften en het concretiseren 
ervan in het onderwijsaanbod.  

Ze denken mee bij het invullen 
van de hulpzinnen en de vertaling 
daarvan in de praktijk. Zo wordt 
hun kennis en ervaring benut in 
het klasplan en/of in een 
individuele aanpak. 

………… 

In gesprekken met 
leerkrachten, ouders of 
leerlingen praat de directie 
ook in termen van 
onderwijsbehoeften.  

Gesprekken over problemen 
weet de directie om te buigen 
naar gesprekken met 
perspectief: wat heeft deze 
leerling nodig om een bepaald 
doel in de (nabije) toekomst te 
behalen?  

Dat geldt zowel voor 
onderwijs- als voor opvoed-
behoeften. 

………… 

Onderwijsbehoeften staan 
centraal in het zorgcontinuüm. 

In iedere stap van het 
zorgcontinuüm streven we een 
betere afstemming op 
onderwijsbehoeften na.  
De hulpzinnen bieden 
ondersteuning: wat kunnen we 
bieden en wat niet?  

Onderwijs- en 
opvoedingsbehoeften komen in 
alle stappen van de route 
systematisch terug.  

………… 



4. De leerkracht doet ertoe

Ze heeft een grote impact op het 
leren en het gedrag van haar 
leerlingen.  
Ze kan een verschil maken voor 
leerlingen, vooral voor de 
kwetsbare leerlingen. 
De leerkracht heeft de regie over 
haar groep en haar onderwijs.  
Ze geeft aan wat ze nodig heeft 
om goed onderwijs te willen en 
kunnen bieden in haar groep.  
Er is ook aandacht voor het belang 
van positieve leerkracht-
leerlingrelaties. 

………… 

Leerkrachten zijn zich bewust 
van hun cruciale bijdrage aan 
een positieve ontwikkeling 
van al hun leerlingen. Ze 
verwoorden hun denken en 
handelen en stellen hun 
opvattingen ter discussie. Ze 
experimenteren, reflecteren en 
vragen om feedback. Ze 
geven aan wat ze nog willen 
leren om goed onderwijs te 
willen en kunnen realiseren en 
wat ze daarvoor nodig 
hebben. Ze formuleren hun 
eigen ondersteunings-
behoeften en benutten daarbij 
de hulpzinnen.   

………… 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders willen 
begrijpen hoe de leerkracht denkt 
en werkt. Dat is hun vertrekpunt 
voor de ondersteuning (i.p.v. hun 
eigen opvattingen).  
Hun vragen zijn erop gericht zicht 
te krijgen op wat de leerkracht 
nodig heeft om het gewenste 
onderwijs te kunnen bieden. 
En ze vragen de leerkracht wat en 
hoe kan ze hieraan kunnen 
bijdragen.  
Ze zetten de leerkracht in haar 
kracht, zodat ze ertoe kan doen, 
ook bij de moeilijkste leerling in 
de klas. 

………… 

De directie benadrukt de 
cruciale rol van de leerkracht 
en bevordert dat leerkrachten 
hierop reflecteren.  
Ze vraagt hen ook naar wat ze 
nodig hebben om een bepaald 
doel te kunnen behalen of 
bepaalde afspraken na te 
kunnen komen. Ze benut 
daarbij de hulpzinnen 
ondersteunings-behoeften van 
de leerkracht. 

Ze zorgt er ook voor dat de 
leerkracht de ondersteuning, 
tijd en ruimte krijgt om ertoe 
te kunnen doen.  

………… 

In iedere stap van het 
zorgcontinuüm is er de vraag 
naar de 
ondersteuningsbehoeften van de 
leerkracht: wat is haar doel, wat 
kan/doet ze al en wat heeft ze 
verder nodig om het onderwijs 
nog beter af te stemmen op alle 
leerlingen in haar groep?   

En wat ze extra nodig heeft voor 
de leerlingen die extra 
ondersteuning nodig hebben? 
Want juist voor die leerlingen 
maakt de leerkracht het verschil. 
Ze hebben bij uitstek een 
positieve relatie met hun 
leerkracht nodig voor 
schoolplezier en zin in leren.  

………… 



5. Positieve aspecten van team, leerling, leerkracht, klas, schoolinterne onderwijsprofessionals, directie, school en ouders
zijn van groot belang

Er is bewuste aandacht voor 
kansen en krachten; voor talenten 
en interesses. 
Het team zoekt naar 
uitzonderingen: wanneer gaat het 
wél goed? Hoe zou dat komen? 
Elkaar complimenten geven is 
onderdeel van de schoolcultuur.   

………… 

Er is een open, positieve en 
veilige sfeer in het team. 
Leerkrachten verwoorden wat 
ze positief of sterk vinden aan 
een leerling, klas, collega, hun 
school, ouders, en zichzelf. Ze 
zien die krachten als kansen, 
benoemen ze als compliment 
en benutten ze in hun aanpak. 

Ze hebben ook oog voor hun 
eigen kwaliteiten en benutten 
die in hun dagelijks werk. 
Trots zijn op iets dat je is 
gelukt, mag. Er is ruimte voor 
‘stralend leren’ van successen. 

………… 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders zorgen 
ervoor dat er altijd aandacht is 
voor positieve aspecten en 
mogelijkheden. Die worden 
expliciet gezocht, gezien, 
gehoord, verwoord, opgeschreven 
en benut bij de begeleiding van 
leerkrachten, leerlingen en ouders, 
alsook bij de overdracht van 
leerlingen naar een andere 
leerkracht of andere school.  

………… 

De directie heeft voortdurend 
oog voor de positieve 
aspecten. Ze benoemt deze en 
benut ze bij het leidinggeven 
en het geven van feedback. Ze 
stimuleert leerkrachten om 
succesvolle 
praktijkvoorbeelden met 
elkaar te bespreken en aan 
elkaar te laten zien.  
Ze staat model voor het geven 
van oprechte complimenten op 
professioneel handelen van 
teamleden en positief gedrag 
van leerlingen en ouders. 

………… 

In alle stappen van het 
zorgcontinuüm is er aandacht 
voor positieve aspecten. 
Voortdurend en systematisch is 
het team op zoek naar 
mogelijkheden en kansen. Die 
worden opgeschreven en in het 
onderwijs benut.  
Ook in de afstemming met 
externe begeleiding worden die 
positieve aspecten benut. 

………… 



6. Constructief samenwerken met elkaar en met leerlingen en hun ouders

Het team werkt volgens de 
richtlijnen ‘gesprekken met 
leerlingen’ (hoofdstuk 4) en 
‘constructief communiceren met 
ouders’ (hoofdstuk 5). 

………… 

Leerkrachten werken graag 
met elkaar samen. Ze luisteren 
naar elkaar en leren van en 
met elkaar. Samen denken ze 
na over verklaringen en 
oplossingen.   
Leerkrachten betrekken 
leerlingen en ouders bij de 
analyse van de situatie, het 
bepalen van doelen en het 
bedenken van oplossingen. Ze 
betrekken hen ook bij het 
maken, uitvoeren en 
evalueren van een plan van 
aanpak. Ze vragen hen om 
tips en benutten die waar 
mogelijk in hun aanpak.  

………….. 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders stimuleren 
de samenwerking tussen alle 
betrokkenen. Ze staan model voor 
constructief communiceren met 
leerlingen, ouders en collega’s.  
Ze beschouwen de leerkracht als 
onderwijsprofessional en de 
ouders als ervaringsdeskundigen. 
Ze bewaken de belangen van het 
kind en zorgen ervoor dat ook 
diens ideeën aan bod komen.  

Hun motto is: we denken met 
elkaar mee maar gaan niet op 
elkaars stoel zitten. Zo weten ze 
de kennis van betrokkenen te 
benutten (samen weten we meer 
dan alleen) en de sfeer 
professioneel positief te houden. 

…………. 

De directie creëert draagvlak 
en actieve participatie. Ze 
oefent zowel druk uit als dat 
ze ondersteuning biedt. Alle 
reacties van teamleden worden 
benut, ook de kritische 
geluiden en weerstanden. 
Meningsverschillen en 
conflicten weet ze om te 
buigen naar positieve 
actiepunten.  
Zelf staat ze model voor 
constructieve communicatie in 
haar gesprekken met 
teamleden, leerlingen en 
ouders. Ze past de richtlijnen 
zelf toe en vraagt eenieder 
vanuit de eigen deskundigheid 
en betrokkenheid mee te 
denken en mee te doen.  
De directie bevordert in het 
team een veilige sfeer van 
leren met en van elkaar. Het is 
gebruikelijk om elkaar 
feedback te vragen en te 
geven. Er is daarbij zowel 
aandacht voor tops als voor 
tips. 

……….. 

In alle stappen werken 
leerkrachten, zorgcoördinatoren 
of leerlingenbegeleiders, 
leerlingen en ouders samen.  
Als er externe deskundigen 
ingeschakeld zijn, dan werken 
ook ze intensief samen met 
school, ouders en leerling. 

De richtlijnen uit de 
hoofdstukken 4 en 5 komen 
terug in de verschillende 
niveaus van de driehoek: brede 
basiszorg, verhoogde zorg en 
uitbreiding van zorg. 

………… 



7. Systematiek en transparantie in het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen

Schooleigen formulieren passend 
bij de verschillende stappen van 
het zorgcontinuüm, en met zo min 
mogelijk overlap, ondersteunen 
het team.  
Er is geen administratieve 
rompslomp. De formulieren zijn 
een middel en geen doel op zich, 
ze ondersteunen teamleden in hun 
dagelijkse werk. De baten zijn 
hoger dan de kosten.   
We werken zoveel mogelijk 
‘evidencebased’ door te kiezen 
voor verantwoorde instrumenten 
en effectief gebleken maatregelen. 
Daarnaast experimenteren we – 
verantwoord en vanuit een kritisch 
constructieve houding - met 
nieuwe aanpakken, werkwijzen en 
methodieken.  
Er zijn duidelijke afspraken over 
eenieders rol, taken en 
verantwoordelijkheden. Die zijn 
voor iedereen inzichtelijk.  
“We zeggen wat we doen en we 
doen wat we zeggen.”  

………… 

Leerkrachten volgen de 
stappen binnen de 
zorgniveaus van het 
zorgcontinuüm. Ze hanteren 
die als leidraad en bespreken 
die open met elkaar en hun 
ouders. Ze hebben geen 
‘verborgen agenda’. Ze geven 
aan wat ze wel en niet kunnen 
bieden (ze verwoorden hun 
professionele mogelijkheden 
en grenzen). Ze staan open 
voor ondersteuning, feedback 
en adviezen van collega’s, 
ouders, leerlingen en andere 
betrokkenen.  

Het is voor de leerkrachten 
duidelijk wie waarover 
beslist: de leerling, leerkracht, 
zorgcoördinator, 
leerlingenbegeleider, ouders.  

………… 

Zorgcoördinatoren of 
leerlingenbegeleiders 
ondersteunen de leerkracht bij de 
verschillende stappen van de 
zorgniveaus.  
Ze werken zelf ook transparant 
tijdens de leerlingbespreking en 
MDL.  
Ze maken hun werkwijze 
inzichtelijk voor betrokkenen: “zo 
werk ik (onze school) graag, 
omdat …”   
Ze geven open aan wat ze wel en 
niet kunnen en willen. Ze staan 
open voor feedback, 
ondersteuning en adviezen van 
andere betrokkenen. 

………… 

De rol van de directie is in alle 
stappen van het 
zorgcontinuüm duidelijk. De 
directie bewaakt dat alle 
teamleden het stappenplan 
volgen en zich aan gemaakte 
afspraken houden. Ook 
bewaakt ze de onderlinge 
afstemming tussen de 
verschillende betrokkenen. 
Regelmatig agendeert ze 
bespreekpunten: wat gaat 
goed, wat kan beter en wat 
hebben we daarvoor nodig? 
Ze bespreekt de ontwikkeling 
en haar visie daarop op een 
open manier, transparantie. De 
directie staat open voor 
feedback, ondersteuning en 
adviezen van andere 
betrokkenen. 

………… 

Er zijn duidelijke stappen. De 
inhoud en volgorde van die 
stappen zijn voor alle 
betrokkenen glashelder. De te 
nemen beslissingen zijn 
inzichtelijk: school en CLB 
werken goed samen en maken 
duidelijke afspraken over de 
stappen, wie wat doet.   
Er is een duidelijke relatie 
tussen de brede basiszorg, 
verhoogde zorg en uitbreiding 
van zorg. 

Beschikbare effectief gebleken 
methoden en interventies 
worden toegepast op alle 
niveaus van het zorgcontinuüm. 

………… 



 

Voorbeeldopdrachten bij uitgangspunten HGW 

Deze bijlage bevat voorbeelden van opdrachten bij de zeven uitgangspunten van HGW. Bij 
elke opdracht staat aangegeven welke informatie uit het blauwe boek ‘HGW: samenwerken 
aan schoolsucces, Vlaamse editie’ (Pameijer, Denys, Timbremont & Van de Veire, 2018) 
erbij hoort.  

Een team (of stuurgroep HGW) kan deze opdrachten bewerken voor de eigen school 

De opdrachten zijn op verschillende manieren bruikbaar, zoals: onderling verdelen in het team 
(leerkrachten kiezen met welke opdracht ze aan de slag willen), uitvoeren en daarna 
gezamenlijk bespreken. 

Kies bij het uitvoeren van de opdrachten in eerste instantie voor een leerling, collega of 
ouders met wie je goed kan samenwerken. Wees open over het gegeven dat het om het 
uitproberen van (of experimenteren met) een aspect van HGW gaat. Zo betrek je de leerling, 
collega of ouders er actief bij en kunnen ze meedenken en waardevolle feedback geven. Dat 
maakt het bovendien een ‘veilige leersituatie’ voor jezelf.  

Bij de nabespreking van de opdrachten is het de kunst om dicht bij de werkvloer te blijven 
door met concrete voorbeelden, bij voorkeur geïllustreerd met beeldmateriaal (opnames met 
telefoon of tablet), te werken. Daarbij kan het team of de stuurgroep HGW gezamenlijk 
nagaan: 
- Wat ging goed en hoe kwam dat? Wat maakte dat het zinvol was of werkte? Tops?
- Wat was het effect op mij, de leerling, collega, ouders of anderen?
- Wat was moeilijk en hoe lossen we dat op of voorkomen we dat? Tips?
- Wat hebben we hiervan geleerd?
- Wat betekent dat voor de verdere implementatie van HGW bij ons op school?

Opdrachten: 
1. De werkwijze is doelgericht (uitgangspunt 1)
2. ‘Het gaat om afstemming en wisselwerking’ en ‘leerkrachten doen ertoe’

(uitgangspunten 2 en 4)
3. Onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal (uitgangspunt 3)
4. Positieve aspecten zijn van groot belang (uitgangspunt 5)
5. Samenwerken met leerlingen (uitgangspunt 6)
6. Samenwerken met ouders (uitgangspunt 6)
7. De werkwijze is systematisch en transparant (uitgangspunt 7)
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Opdracht 1: de werkwijze is doelgericht (uitgangspunt 1) 

Lees als achtergrondinformatie paragraaf 2.2 en 6.2.2. 

In deze opdracht staat het formuleren van doelen centraal. Doelen zijn op te stellen voor 
allerlei situaties, zoals voor een gesprek met een collega, leerling of ouder, een gerichte 
observatie, een toets of vragenlijst, een teamvergadering, de aanpak van een leerling, groepje 
leerlingen, een hele klas of een les.  

Formuleer doelen voor de langere termijn. Leid daarvan af welke ‘concrete snelle doelen’ je 
zou willen bereiken: wat zijn de gewenste resultaten op korte termijn? 

Formuleer – afhankelijk van je keuze - ‘korte snelle doelen’ voor een: 
1. gesprek met collega … over …

gesprek met de ouders van … over …
2. gesprek met de leerling ... over …
3. gerichte observatie in de les van …
4. toets of vragenlijst af te nemen bij …
5. teamvergadering over …
6. gewenste aanpak van een leerling, groepje leerlingen of klas.

Verwoord je doelen zodanig helder, dat alle betrokkenen (collega, ouders, leerling) ze kunnen 
waarnemen: wat zien, horen, lezen of merken we dan? Denk aan SMARTI.  
Denk ook aan transparantie in de communicatie. Geef helder aan wat het doel van een 
gesprek, observatie, toets/vragenlijst, les of aanpak is.  



 

Opdracht 2: ‘het gaat om afstemming en wisselwerking’ en ‘leerkrachten doen ertoe’ 
(uitgangspunten 2 en 4) 

Lees als achtergrondinformatie de paragrafen 2.3 en 2.5, hoofdstuk 3 en bijlage 3.1. 

In deze opdracht staat het observeren van leerkrachtvaardigheden centraal. Je kan kiezen voor 
twee opties, afhankelijk van diegene die observeert en de observatievraag: 
- observeren van de interacties tussen een leerkracht en een leerling of een groepje

leerlingen;
- observeren van effectieve leerkrachtvaardigheden.

In beide gevallen kan de observatie gebeuren door: 
- de leerkracht zelf (met als doel reflectie op de eigen aanpak);
- een collega leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directie of andere

deskundige (met als doel meedenken over een gewenste aanpak).

Observeren van de interacties leerling(en)-leerkracht 

Door de leerkracht zelf 
Kies een leerling van wie je wilt weten welke invloed jouw gedrag/aanpak op hem/haar heeft. 
- Formuleer een eigen observatievraag. Waarom wil je dit weten? (Als …  dan …)
- In welke situaties ga je observeren, hoe en waarom? Kies zowel een situatie waarin het

probleemgedrag zich voordoet als een situatie waarin het zich niet voordoet (de
uitzondering; een situatie waarin het juist goed gaat).

- Observeer het gedrag van de leerling, maar ook zijn interacties met medeleerlingen en
met jou als leerkracht. Hoe verloopt de wisselwerking tussen jou en de leerling(en)?

- Wat is de impact van jouw gedrag op dat van de leerling?
- Hoe is de afstemming van jouw aanpak op de onderwijsbehoeften van deze leerling(en)?

o Welke aanpak is al goed afgestemd op wat deze leerling(en) nodig heeft/hebben?
o Welke aanpak kan nog beter afgestemd op wat deze leerling(en) nodig heeft/hebben?

Beantwoord je eigen observatievraag. Maak hiervan een kort verslag met aanbevelingen: 
- Van welk gedrag is de boodschap ‘daar ga ik mee door want het werkt!’
- Wat zou je anders willen doen en hoe? En wat heb je daarvoor nodig; wat zijn je

ondersteuningsbehoeften?

Door een collega leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directie of andere 
deskundige.   
Kies een leerkracht met wie je goed kan samenwerken en die een vraag betreffende de aanpak 
van een leerling of een groepje leerlingen heeft. Bespreek de leerling of het groepje met de 
leerkracht en bereid samen met de leerkracht een observatie voor: 
- Wat is de observatievraag? Waarom wil de leerkracht dit weten? (Als …  dan …)
- In welke situaties ga je observeren (let wel: een situatie waarin het probleemgedrag zich

voordoet en een situatie waarin het juist goed gaat)?



 

- Observeer het gedrag van de leerling(en), maar ook de interacties leerling/leerkracht en
leerling/medeleerlingen.

- Wat is de impact van het gedrag van de leerkracht op de leerling(en)?
- Hoe is de afstemming van de aanpak van de leerkracht op de onderwijsbehoeften van de

betreffende leerling(en)?
o Welk gedrag is al goed afgestemd op wat de leerling(en) nodig heeft hebben?
o Welk leerkrachtgedrag kan nog beter afgestemd worden op wat de leerling(en) nodig

heeft/ hebben en hoe?

Gebruik, indien mogelijk, beeldopnames. Bespreek de observatie na, beantwoord samen de 
observatievraag. Maak daarvan een kort verslag met de conclusies en aanbevelingen die jullie 
samen hebben geformuleerd:  
- Van welk leerkrachtgedrag is de boodschap ‘ga zo door!’?
- Wat zou eventueel anders kunnen? En wat heeft de leerkracht daarvoor nodig; welke

ondersteuningsbehoeften heeft zij?

Observeren van effectief leerkrachtgedrag aan de hand van een kijkwijzer of checklist 

Benut de checklist in bijlage 3.1. Kies een van de thema’s, afhankelijk van je observatievraag. 

Door de leerkracht zelf: reflecteren op de eigen aanpak  
- Bereid je observatie voor. Wat wil je weten en waarom? Als ..  dan … Wat is het doel

van de observatie? Wanneer ga je observeren?
- Wanneer evalueer je de observatie en reflecteer je op de observatiegegevens? (liefst

dezelfde dag nog!)
- Koppel je observaties aan je hulpvraag/doel van de observatie, doe dat met behulp van de

checklist of delen daarvan.
- Formuleer wat goed ging en positief was, de tops.
- Formuleer zelf suggesties voor je eigen aanpak, de tips.
- Wat ga je uitproberen en hoe?
- Spreek met jezelf af wanneer je gaat evalueren of het gelukt is en hoe.

Door een collega leerkracht, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, directie of andere 
deskundige  
Kies iemand met wie je goed kan samenwerken en die een vraag heeft betreffende haar/zijn 
manier van lesgeven. Loop samen de thema’s van de checklist door. De leerkracht geeft aan 
wat ze het meest zinvol vindt. Maak de checklist eigen, schrap onderdelen, verander en vul 
die aan waar nodig. Voorafgaand aan de observatie is er een kort gesprek tussen de leerkracht 
en de observator:   
- Op welke punten gaan we ons richten? Wat wil de leerkracht geobserveerd hebben, in

welke situaties en waarom? Wat is de vraag en het doel van de observatie? Als …  dan
…

- Wanneer en hoe wil de leerkracht dat de observatie plaatsvindt?
- Wanneer en hoe bespreken jullie de observatie na?



 

Bij de nabespreking van de observatie (zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag): 
- koppelen jullie de observaties aan de hulpvraag/doel van de observatie;
- bespreken jullie wat goed ging, positief was, de tops;
- bespreken jullie suggesties voor verbetering, de tips;
- maken jullie een afspraak voor de evaluatie: is het gelukt?



 

Opdracht 3: onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal (uitgangspunt 3) 

Lees als achtergrondinformatie de paragrafen 2.4, 6.2.2 en 6.3.6 

Kies een leerling bij wie een vraag is betreffende de aanpak. Pas het onderstaande formulier 
aan en vul het daarna beknopt in met steekwoorden. Schets kort de situatie: de vraag van 
leerkracht/zorgcoördinator/leerlingenbegeleider, bij voorkeur ook de vraag van de leerling en 
diens ouders, moeilijkheden/problemen en positieve aspecten, ideeën van de 
leerkracht/zorgcoördinator/leerlingenbegeleider, ouders en leerling, wat al dan niet gewerkt 
heeft in het verleden. Formuleer vervolgens in het verlengde hiervan één of meer doelen en 
loop de hulpzinnen onderwijsbehoeften na: welke zijn van toepassing? Vul die inhoudelijk in. 

Vraag van zorgcoördinator/leerlingenbegeleider/leerkracht/team: 

Vraag van leerling:  

Vraag van ouders: 

Positieve aspecten: 

Wat gewerkt heeft in het verleden: 

Moeilijkheden, problemen:  

Wat niet gewerkt heeft in het verleden: 

Wat zijn mogelijke verklaringen volgens leerkracht, leerling, ouders? 

Wat zijn mogelijke oplossingen volgens leerkracht, leerling, ouders? 

Welke doelen wilt u bereiken met deze leerling? 
Welke doelen wil de leerling zelf bereiken? 
Welke doelen vinden ouders belangrijk?    

Wat werkt goed bij deze leerling? Welke aanpak heeft de leerling nodig om de gestelde doelen te 
behalen? 

1. Instructie die …. 

2. Opdrachten, materialen en leeractiviteiten die …. 

3. Feedback die …. 

4. Klasgenoten die …

5. Een leerkracht die …

6. Ouders die …. 

7. Overige



 

Opdracht 4: positieve aspecten zijn van groot belang (uitgangspunt 5) 

Lees als achtergrondinformatie paragraaf 2.6. 

Kies een leerling over wie een vraag is betreffende de aanpak.  

Zoek, zie, hoor en noteer de positieve kenmerken op van de:  
- leerling
- leerkracht
- collega
- zorgcoördinator, leerlingenbegeleider
- klas of subgroep
- school
- ouders
- en eventueel andere betrokkenen.

Geef aan hoe de bovenstaande aspecten te benutten zijn in de gewenste aanpak. 

Positieve aspecten Hoe te benutten in de gewenste aanpak? 
Leerling 

Leerkracht 

Collega 

Zorgcoördinator/leerlingenbegeleider 

Klas of subgroep 

School 

Ouders 

Andere betrokkenen 



 

Opdracht 5: samenwerken met leerlingen (uitgangspunt 6) 

Lees als achtergrondinformatie paragraaf 2.7 en hoofdstuk 4 

Kies een leerling die iets wil veranderen aan zijn/haar werkhouding of gedrag. Of van wie de 
leerkracht of zorgcoördinator/leerlingenbegeleider wil dat er iets verandert. Maak samen met 
die leerling een leerlingplan. Doe dat zoveel mogelijk in de woorden van de leerling zelf 
(i.v.m. eigenaarschap). Stuur het doel van de leerling, indien nodig, bij (lager of hoger?) en 
doe zelf ook suggesties over wie kan helpen en hoe?  

Benut hierbij de bijlagen van hoofdstuk 4: 
4.1 Gespreksleidraad leerlinggesprek  
4.2 Praatkaart leerlinggesprek 
4.3 Formulier leerlingplan basisschool 
4.4 Formulier leerlingplan secundaire school 

Indien de zorgcoördinator, leerlingbegeleider of een andere deskundige dat plan samen met de 
leerling maakt, stem het dan goed af met de leerkracht(en). Bespreek dat plan met hen: staan 
ze erachter? Zien ze het zitten? Is het haalbaar voor hen? Vraag gericht op feedback: wat 
spreekt aan, is al goed? Wat spreekt niet aan en moet beter? 



 

Opdracht 6: samenwerken met ouders (uitgangspunt 6) 

Lees als achtergrondinformatie paragraaf 2.7 en hoofdstuk 5 

Neem een recent oudergesprek in gedachten. Analyseer met een collega hoe de samenwerking 
verliep tussen jou (en andere betrokkenen van school), ouders (en leerling). Doe dat aan de 
hand van de 10 aandachtspunten uit hoofdstuk 5. Benut de drie vragen van effectieve 
feedback (paragraaf 2.2). Maak de eerste kolom eigen: vermeld per aandachtspunt wat je 
belangrijk en waardevol vindt (en waarom).  

Feed-up: concrete doelen bij de 10 
aandachtspunten. Wat is voor ons waardevol? 
Wat streven we na? Wat zien, horen, lezen, 
merken we als dit doel behaald is in een 
gesprek met ouders? 

Feedback: wat hebben we 
al toegepast? Wat was het 
effect? Voorbeelden? 
Tops? 

Feedforward: wat 
kunnen we nog beter 
doen? Hoe, 
suggesties? Tips? 

1. School, ouders en leerling hebben een
gemeenschappelijk belang:

2. Elk oudergesprek heeft heldere doelen:

3. Problemen én positieve ontwikkelingen
komen aan bod:

4. Gedrag van een kind/jongere kan op
school anders zijn dan thuis:

5. Vanuit een gezamenlijke analyse
formuleren betrokkenen doelen:

6. Behoeften van leerling, leerkracht en
ouders zijn onderwerp van gesprek:

7. Leerlingen zijn betrokken bij de
samenwerking school – ouders:

8. Het zorgbeleid van school biedt
houvast:

9. Het gesprek wordt afgerond met
afspraken:

10. Betrokkenen evalueren samen het
gesprek:

En ….. 



 

Opdracht 7: de werkwijze is systematisch en transparant (uitgangspunt 7) 

Lees als achtergrondinformatie de paragrafen 1.4 en 2.8 en hoofdstuk 6 

Leg het eigen zorgbeleid naast het zorgcontinuüm (bijlage 1.1). 

Bespreek de relatie met een collega en benut daarbij de volgende vragen: 
- Wat spreekt ons aan in de driehoek en wat niet?
- Wat zijn overeenkomsten tussen dit continuüm en het zorgbeleid van onze school?
- Wat zijn verschillen?
- Wat zijn de uitgangspunten van ons zorgbeleid?
- Hoe verhouden die zich tot de 7 uitgangspunten van HGW?
- Wat zouden we willen behouden in ons zorgbeleid en waarom?
- Wat zouden we willen verbeteren, waarom en hoe?
- Hoe zou onze gewenste (droom)zorgbeleid eruitzien?
- Wat is de rol van formulieren in onze gewenste (droom)zorgbeleid?
- Hoe maken we dit gewenste haalbaar?
- En …
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Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) 

Professionele leergemeenschappen (Verbiest, 2012) en netwerk-leren (De Laat, 2012) 
verhogen de kans op succesvol leren in het kader van een implementatie.  

Professionele leergemeenschap 

Zo’n gemeenschap bestaat uit een groep professionals die de eigen praktijk kritisch-
reflectief onderzoekt met het doel deze te verbeteren (Verbiest, 2011). Zo ontstaat een 
lerende organisatie die continu het vermogen om zijn toekomst te creëren uitbreidt. 
Managers spelen daarbij een belangrijke rol. Zij staan model voor de gemaakte 
keuzes, stimuleren en ondersteunen de professionals en delen hun invloed en 
autoriteit met hen. Zij scheppen mogelijkheden voor gezamenlijke leersituaties, 
ontwikkelen en onderhouden een cultuur van vertrouwen en betrekken professionals 
bij de besluiten die in het implementatietraject genomen worden. 

De gemeenschappelijke kern in een professionele leergemeenschap is: 
professionaliteit, leren en gemeenschap. Er is sprake van een professionele 
leergemeenschap als de onderwijsprofessionals in een school individueel en samen 
leren om het onderwijs aan de leerlingen en de resultaten van de leerlingen te 
verbeteren. De kern van een professionele leergemeenschap is een groep van 
professionals die individueel en vooral collectief op een kritisch - reflectieve wijze de 
eigen praktijk onderzoekt met het doel die te verbeteren. Het idee van een 
professionele leergemeenschap sluit aan bij de ‘lerende organisatie’: een organisatie 
die continu zijn vermogen om zijn toekomst te creëren uitbreidt (download 12.6).  

Kenmerkend voor een professionele leergemeenschap zijn drie elkaar wederzijds 
beïnvloedende capaciteiten: persoonlijke capaciteit, interpersoonlijke capaciteit en 
organisatorische capaciteit. 

Persoonlijke capaciteit is het vermogen van individuen om op een actieve en 
reflectieve wijze kennis te verwerven, te herzien, bij te stellen en toe te passen. Het 
gaat om het kunnen construeren en reconstrueren van kennis en het kunnen benutten 
van actuele inzichten uit wetenschap en praktijk. In de school ziet men die capaciteit 
als individuele docenten reflecteren op hun eigen handelen en op hun achterliggende 
mentale modellen. Dus als ze hun handelen (en hun handelingstheorieën) 
onderzoeken en streven naar verbetering daarvan, met behulp van wetenschappelijke 
inzichten en goede praktijkvoorbeelden. 

Interpersoonlijke capaciteit is het vermogen van een collectief (bijvoorbeeld een 
team), om kennis te (re)construeren en toe te passen. Het gaat om samen leren en 
samen werken vanuit gedeelde opvattingen over leren en onderwijs. Het impliceert 
een gemeenschappelijke visie op leren en op de rol van de docent. In de school ziet 
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men deze capaciteit als teamleden en schoolleiding de visie van de school delen en 
die realiseren.  

Organisatorische capaciteit verwijst naar structurele en culturele condities die 
ondersteunend zijn voor de persoonlijke en interpersoonlijke capaciteitsontwikkeling. 
In een school ziet men die capaciteit als er organisatorische, financiële en materiële 
mogelijkheden zijn die teamleden in staat stellen hun handelen te onderzoeken en 
individueel en collectief te leren. Leiderschap is een belangrijke dimensie van de 
organisatorische capaciteit. Onderwijskundig leiderschap schept mogelijkheden voor 
samen leren, ontwikkelt en onderhoudt een cultuur van vertrouwen en betrekt 
docenten bij belangrijke besluiten die in de school genomen worden. In een 
professionele leergemeenschap stimuleert en ondersteunt de schoolleiding de 
docenten en wordt invloed en autoriteit gedeeld. 

Figuur: samenhang tussen de drie capaciteiten van een professionele leergemeenschap (Verbiest, 2011) 

De drie capaciteiten beïnvloeden elkaar. Als docenten van elkaar willen leren, dan 
dient daar ook fysiek de gelegenheid voor te zijn. Het rooster moet het bijvoorbeeld 
mogelijk maken dat docenten elkaars lessen bezoeken. Ook zal er voldoende 
vertrouwen in elkaar moeten zijn om een zinvolle dialoog over het onderwijs aan te 
gaan. Een school die scherp verdeeld is over de visie op onderwijs zal niet eenvoudig 
tot collectieve leerprocessen komen. De energie gaat dan vaak zitten in een abstracte 
en onvruchtbare discussie over goed onderwijs. Professionele ontwikkeling van 
docenten en schoolontwikkeling moeten dan ook hand in hand gaan. Met de 
ontwikkeling van een professionele leergemeenschap doen we aan een opbouw van 
capaciteiten: het zodanig toerusten van onderwijsprofessionals en de 
schoolorganisatie dat die optimale kansen biedt voor leerlingen.   
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Tien aanbevelingen implementatie van Verbiest (2012) 

Verbiest (2012) stelt dat goed onderwijs afhankelijk is van de mate waarin leraren samen 
werken en samen leren. Hij pleit voor professionele leergemeenschappen, oftewel 
lerende organisaties. Hij geeft aanbevelingen voor duurzame schoolontwikkeling. Deze 
zijn in de eerste plaats gericht aan de schoolleiding en andere leidinggevenden.  

1. Neem de tijd. Onder invloed van de tijdsgeest willen we graag snel resultaten
zien. Implementatie van HGW bijvoorbeeld is echter een ontwikkeling die
ingrijpt in de structuur en cultuur van een school.

2. Zorg voor een maatje of kerngroep in de school. Laat een kerngroep
leidinggeven aan het proces van schoolontwikkeling. Zoek als schoolleider een
‘maatje’ (bijvoorbeeld de projectleider) als extra kracht in het
implementatieproces. Deze kan als klankbord fungeren en als ‘sparringpartner’
om ideeën te toetsen, stoom af te blazen, te overleggen en inschattingen te
verifiëren. Deze collega kan ook enkele leiderschapsrollen vervullen.

3. Raak vertrouwd met het concept van een professionele leergemeenschap. Het
bewust gebruiken van het kader van een professionele leergemeenschap draagt
bij aan doelgericht werken, het kiezen van de juiste interventies en het
verduidelijken naar betrokkenen.

4. Werk aan een vertrouwensbasis met en tussen de medewerkers. Vertrouwen
tussen schoolleiding en teamleden is voorwaardelijk voor effectief interveniëren.
Ook vertrouwen tussen de teamleden onderling is cruciaal bij
schoolontwikkeling. Open communicatie, het accepteren van een ieders ideeën,
het stellen van normen en ondersteunen dragen hieraan bij.

5. Maak een ‘diagnose’ (analyse). Het is van belang om goed vast te stellen waar
de school op dit moment staat en wat de komende tijd ontwikkeldoelen kunnen
zijn.

6. Doe niet meer, maar doe het anders. Verbind schoolontwikkeling aan de
ontwikkelagenda van de school. Het gaat erom veelal dezelfde dingen anders te
doen en aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen in de school.

7. Creëer wederzijdse afhankelijkheid van de teamleden in de uitvoering van het
primaire proces. Stimuleer het collectief leren door gezamenlijk werken in te
bouwen.

8. Werk met meerdere interventies tegelijk aan de gelijktijdige ontwikkeling van de
drie capaciteiten. Richt je met meerdere interventies tegelijk op de ontwikkeling
van de persoonlijke, interpersoonlijke en organisatorische capaciteit.
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9. Kies een integrale rolvervulling als schoolleider. Geef als schoolleider invulling
aan de rollen van cultuurbouwer, educator en architect.

10. Maak gebruik van de schaalgrootte. Maak daar waar mogelijk gebruik van het
bestuur of de boven-schoolse directie om de ontwikkeling binnen school te
bevorderen.

Netwerk-leren 

Netwerk-leren (De Laat, 2012) is een waardevolle en krachtige vorm van informeel 
leren, zowel binnen als buiten een school, samenwerkingsverband of instelling. De 
‘netwerk-leerder’ gaat proactief aan de slag met onderwerpen waarin hij zich wil 
verdiepen en bekwamen. Hij zoekt professionals van zijn eigen of een andere 
discipline met wie hij zijn leervragen kan delen en die hem verder kunnen helpen. Hij 
maakt gebruik van professionele netwerken, netwerkt zelf rondom intrigerende 
vragen en participeert op uitnodiging ook in netwerken van anderen. Interdisciplinaire 
team bieden tal van mogelijkheden voor netwerkleren, evenals een groep 
onderwijsprofessionals die eenzelfde methodiek invoeren. 

Bronnen: 
De Laat, M. (2012). Netwerkleren – (Peter Goodyear). In M. Ruijters, & R.J. Simons 
(red), Canon van het leren. 50 concepten en hun grondleggers (pp. 409-419). 
Deventer: Kluwer. 
Pameijer, N., & Van Beukering, T. (2015). Handelingsgerichte diagnostiek in het 
onderwijs. Leuven/Den Haag: Acco. 
Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen. Een inleiding. Antwerpen: 
Garant. 
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BELEIDSSAMENVATTING 

Iedereen klaar voor het M-decreet? 

Het M-decreet (2014) bevat opdrachten voor de scholen én voor de centra voor leerlingenbegeleiding 

(CLB). In het schooljaar 2015-2016 onderzocht de onderwijsinspectie al hoe de CLB’s omgaan met de 

opdrachten die verbonden zijn aan het M-decreet1. Afgelopen schooljaar was het de beurt aan de 

scholen: hoe neemt de school op beleidsniveau, maar ook de leraar in zijn of haar klas de zorg voor 

elke leerling op? 

 

Het onderzoek van de onderwijsinspectie vond in juni 2017 plaats in 27 basisscholen en 28 secundaire 

scholen (eerste graad) en geeft een antwoord op drie vragen: 

- Zorgen de scholen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? 

- Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan kwaliteitsontwikkeling inzake 

leerlingenbegeleiding? 

- Welke zijn volgens de scholen succesfactoren en drempels voor een kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding?  

 

De kwaliteit van de leerlingenbegeleiding: vier subvragen geven een antwoord 

- Werken de scholen aan een brede basiszorg voor alle leerlingen? 

Om deze eerste subvraag te beantwoorden doken we de klassen in en voerden we meer dan 300 

observaties uit. We scoorden de indicatoren van de brede basiszorg volgens vier ontwikkelingsniveaus, 

net zoals in Inspectie 2.02. 

De meeste indicatoren scoren goed. Zo heerst in een zeer ruime meerderheid (meer dan 80 %) van de 

bezochte klassen een warm en ondersteunend klimaat. Anderzijds blijkt het geen gangbare praktijk 

om de lessen doelgericht af te stemmen op de beginsituatie van de leerlingen en de klasgroep: in de 

basisscholen scoort 42 % niet volgens de verwachting, in de eerste graad van het secundair onderwijs 

gaat het om 80 % van de bezochte scholen. In het merendeel van de bezochte klassen (72 %) verloopt 

de organisatie (klasmanagement en gebruik van de onderwijstijd) efficiënt. In 40 tot 45 % van de 

bezochte klassen is het aanbod weinig betekenisvol of de didactiek onvoldoende activerend. 

Anderzijds overstijgt 26 % van de bezochte klassen in het basisonderwijs de verwachting voor het 

gebruik van activerende werkvormen. Twee derde van de geobserveerde leraren gaat doelgericht om 

met de aanwezige leermiddelen en infrastructuur. Het ‘afstemmen op verschillen’ scoort beduidend 

lager in het secundair onderwijs. In de bezochte klassen in het basisonderwijs laten de leraren 

overwegend goede dingen zien. In de eerste graad van het secundair onderwijs scoort circa 40 % hier 

echter ronduit beneden de verwachting. Slechts 35 % scoort volgens of boven de verwachting. Ook 

voor ‘inzetten op metacognitieve kennis en vaardigheden’ is de score eerder zwak: slechts de helft van 

de geobserveerde leraren laat de leerlingen nadenken over hun taakaanpak en laat hen strategieën 

gebruiken zoals stapsgewijs tewerk gaan, analyseren van de taak, controleren van de oplossing. Tot 

slot geeft iets meer dan de helft van de leraren adequate feedback. De scores van de eerste graad 

secundair onderwijs liggen hier gemiddeld lager dan de scores van de klassen in het basisonderwijs. In 

                                                           
1 ‘Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de centra voor leerlingenbegeleiding’, 

Onderwijsinspectie - oktober 2016.  
2 Score 1: beneden de verwachting, score 2: benadert de verwachting, score 3: volgens de verwachting en score 

4: overstijgt de verwachting. Soms was een indicator ‘niet observeerbaar’. Voor meer informatie over Inspectie 

2.0: zie www.onderwijsinspectie.be  
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36 van 52 scholen volgen de leraren het leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen op. Maar 

slechts in 23 scholen gebruikt men deze informatie ook om het leerproces bij te sturen en het zo beter 

af te stemmen op de leerlingengroep. Ook hier scoort het basisonderwijs beter dan het secundair 

onderwijs. 

- Werken de scholen aan een verhoogde zorg voor bepaalde leerlingen?

Voor deze en de volgende twee subvragen zijn onze bevindingen het resultaat van gesprekken (ook 

met ouders en leerlingen), documentenstudie en casuïstiek.  

De meeste scholen brengen voldoende in kaart waar de mogelijkheden en behoeften liggen van 

leerlingen die vastlopen in hun leer- of ontwikkelingsproces. 33 van de 55 bezochte scholen scoren 

volgens de verwachting, 20 % vormt zelfs een voorbeeld van goede praktijk. Een grote meerderheid 

van de scholen (43/55) neemt passende maatregelen voor de leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. De samenwerking (samen nadenken over de mogelijkheden en behoeften van de 

leerling en over eventuele maatregelen of aanpassingen aan de klaspraktijk) met de ouders en het CLB 

kan beter. Tot slot: in minder dan de helft van de bezochte scholen (24/55) onderzoeken de leraren op 

een afdoende manier de doelmatigheid (en de neveneffecten) van de maatregelen voor leerlingen met 

specifieke behoeftes. In het basisonderwijs voldoet 59 % van de scholen aan de verwachting, in de 

eerste graad van het secundair onderwijs slechts 29 %.  

- Werken de scholen aan de vier begeleidingsdomeinen (leren en studeren, leerloopbaan,

sociaal-emotionele ontplooiing, fysiek welzijn)?

De vier domeinen van leerlingenbegeleiding krijgen voldoende aandacht in de bezochte scholen. 

Opvallend is dat ‘leren en studeren’ in de brede basiszorg een lage score krijgt. Leerlingen met een 

minder evidente schoolloopbaan of met gezondheids- of fysieke problemen kunnen in de meeste 

bezochte scholen rekenen op de nodige begeleiding.  

De lagere scores (op de vier domeinen) voor de brede basiszorg kunnen betekenen dat de scholen wel 

in actie treden bij problemen, maar zich minder verantwoordelijk voelen voor het preventieve luik. 

- Werken de scholen samen met de leerling, met het CLB, met de ouders, met andere partners?

Dit gebeurt met wisselend succes. De leerlingen inschakelen in het leerproces en betrekken bij de 

aanpak van de begeleiding verdient meer aandacht. De mate waarin scholen beroep (kunnen) doen 

op het CLB is vaak niet volgens de verwachting. De samenwerking met ouders en andere partners 

verloopt vlotter in de bezochte scholen.  

De kwaliteitsontwikkeling van de leerlingenbegeleiding: werk aan de winkel 

In de meeste scholen slaagt het beleidsteam erin om afspraken en structuren op te zetten om een 

kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding mogelijk te maken. Minder dan de helft van de scholen scoort 

echter volgens de verwachting voor de vijf indicatoren van kwaliteitsontwikkeling. Bewust werk maken 

van kwaliteitszorg blijft moeilijk. Met de bereidheid tot veranderen zit het goed in de bezochte scholen, 

leren van elkaars expertise is minder evident. 

Een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding: wat bevordert, wat remt af? 

In een afsluitend gesprek stelden we deze open vraag aan het beleidsteam van de school. De 

antwoorden zijn grotendeels terug te brengen tot de dragers van het beleidsvoerend vermogen, tot 

aspecten van het algemene schoolbeleid, tot de schoolcultuur en in mindere mate tot context- en 
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inputfactoren. Opvallend is de verwijzing naar GOK: scholen met een GOK-verleden kennen een zekere 

systematiek, hebben de nodige structuren en getuigen van een grote openheid ten aanzien van 

leerlingen met specifieke noden. 

Tot slot 

De onderwijsinspectie is zich bewust van de beperkingen van het onderzoek (een beperkt aantal 

scholen, de vrijwillige deelname van de scholen, het momentane van klasobservaties …). Toch is dit 

onderzoek uniek qua opzet en onderwerp en toont het enkele belangrijke tendensen, verschillen en 

aandachtspunten. 

Voor de basiszorg is er nog marge voor het doelgericht afstemmen van het leerproces op de 

beginsituatie en op evaluatiegegevens, voor het diversiteitsdenken en voor het betrekken van de 

leerling bij het leerproces. Voor de verhoogde zorg brengen de scholen de mogelijkheden en 

behoeften van de leerlingen met specifieke behoeften voldoende in kaart. Ze nemen ook gerichte 

maatregelen voor die leerlingen. Er ligt echter nog werk op de plank voor de kwaliteitsontwikkeling 

van de leerlingenbegeleiding: vertrekken van en handelen naar een visie, systematisch en cyclisch 

plannen, meten van effecten …  

We geven dan ook een genuanceerd antwoord op de vraag of de scholen twee jaar na de 

implementatie van het M-decreet klaar zijn voor de uitdagingen van het M-decreet. Scholen zijn op de 

goede weg, maar de uitdaging is groot. Om de kwaliteit te borgen en te optimaliseren is het nodig om 

in te zetten op de verschillende aspecten van kwaliteitsontwikkeling.  
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INTRO 

Twee schooljaren geleden maakte het onderwijsveld kennis met het M-decreet. De overheid koos er 

toen voor om het toezicht hierop gefaseerd uit te rollen en de onderwijsinspectie te laten starten met 

een verkennend onderzoek in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)3. Dat onderzoek gaat de 

implementatie na van de opdrachten die voor de CLB’s verbonden zijn aan het M-decreet: hoe nemen 

zij hun opdracht op bij de schoolondersteuning, bij de handelingsgerichte diagnostiek, bij de 

(gemotiveerde) verslagen? 

 

Dat de overheid steeds meer belang hecht aan leerlingenbegeleiding blijkt uit de recente 

ontwikkelingen in verband met het decreet leerlingenbegeleiding. Zo kan de onderwijsinspectie vanaf 

schooljaar 2018-2019 de leerlingenbegeleiding als erkenningsvoorwaarde onderzoeken tijdens een 

schooldoorlichting. 

 

Redenen genoeg dus voor de onderwijsinspectie om - na overleg met minister Crevits - tijdens het 

afgelopen schooljaar een vervolg te breien aan het eerste onderzoek en na te gaan hoe het gesteld is 

met de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in de scholen. Zijn zij klaar voor de uitdagingen die het 

M-decreet hen stelt? 

I. ONDERZOEKSOPZET 

1. Onderzoeksopdracht 

Het onderzoek biedt een antwoord op drie vragen: 

1. Zorgen de scholen voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? 

2. Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan kwaliteitsontwikkeling4 inzake 

leerlingenbegeleiding? 

3. Welke zijn volgens de scholen succesfactoren en drempels voor een kwaliteitsvolle leerlingen-

begeleiding? 

 

We bakenen het onderzoek af tot het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. 

We onderzoeken de begeleiding voor alle leerlingen (brede basiszorg) en voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften (verhoogde zorg). 

 

We leggen het zwaartepunt van dit onderzoek bewust bij de brede basiszorg, als passende begeleiding 

voor alle leerlingen. Op basis van een uitgebreide reviewstudie en jarenlang opgebouwde expertise op 

het domein van inclusief onderwijs komt Mitchell (2015) tot het besluit dat leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften in de eerste plaats nood hebben aan ‘gewoon goed onderwijs’5. 

                                                           
3 Voor het volledige rapport ‘Verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de centra voor 

leerlingenbegeleiding’ (Onderwijsinspectie - oktober 2016): zie www.onderwijsinspectie.be  
4 Zie referentiekader OK: wat is kwaliteitsontwikkeling? (1) De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een gedragen visie die 

vertaald is in de onderwijsleerpraktijk, (2) De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de 

resultaten en de effecten bij de lerenden, (3) De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk. 
5 Mitchell (2015), p. 17. 
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2. Visie op het onderzoek 

1. Praktijkonderzoek met respect voor basisprincipes van onderzoek 

Dit onderzoek is een verkennend praktijkonderzoek zonder wetenschappelijke ambities. Toch hebben 

we consequent aandacht besteed aan de basisprincipes van deugdelijk onderzoek: 

- een helder doel 

- een duidelijk omschreven onderzoeksproces 

- transparantie over de onderzoeksmethodologie 

- duidelijkheid over de beperkingen van het onderzoek 

- adequate data-analyse 

- ondubbelzinnig gepresenteerde bevindingen 

- gerechtvaardigde conclusies 

2. Uitgangspunten 

Bij het uitwerken van de onderzoeksaanpak baseerden we ons op enkele principes van Inspectie 2.06. 

Wat betekenen deze principes voor het onderzoek? 

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit 

Dit betekent dat de lerende centraal staat in het onderzoek en dat we de prominente plaats die 

leerlingenbegeleiding krijgt in het referentiekader, honoreren. Leerlingenbegeleiding is een 

kernactiviteit voor de scholen, ook in de visie van de onderwijsinspectie. 

In dialoog 

We houden rekening met de visie van alle relevante betrokkenen en gesprekken, ook met de leerlingen 

en de ouders, vormen een belangrijke informatiebron voor het onderzoek. 

Inhaken op de interne kwaliteitszorg van de school 

Het onderzoek beperkt zich niet tot een stand van zaken van de leerlingenbegeleiding in de 

deelnemende scholen, maar gaat ook na welke plaats de school geeft aan leerlingenbegeleiding 

binnen haar beleid en haar kwaliteitsontwikkeling. 

Controleren én stimuleren 

Dit wil zeggen dat we het tweedaagse schoolbezoek telkens afsloten met een stimulerend en 

ontwikkelingsgericht feedbackgesprek. 

Triangulatie en casuïstiek 

Voor het onderzoek benutten we informatie uit gesprekken, uit observaties en (in mindere mate) uit 

documenten. Concreet betekent dit: 

- klasobservaties in vijf tot acht klassen per school (enkel voor dimensie 1 ‘brede basiszorg: 

passende begeleiding voor alle leerlingen’) 

- groepsgesprekken (met leerlingen, ouders, leraren, zorgteam, directie) 

- documentenstudie (op school-, klas- en leerlingniveau) 

Om gerichte gesprekken te kunnen voeren, maakten we gebruik van individuele casussen die de school 

selecteerde. 

                                                           
6 Voor extra informatie over Inspectie 2.0, de vernieuwde doorlichtingsmethodiek van de onderwijsinspectie die van start 

gaat in 2018: zie www.onderwijsinspectie.be 
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Minimale planlast 

De inspectieteams vroegen voorafgaand aan het onderzoek geen informatie op bij de scholen. De 

databanken van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming leverden de nodige gegevens over context 

en input. Enkel voor het aanleveren van de individuele casussen deden we een beroep op de scholen. 

3. Onderzoeksmethodologie 

1. Operationalisering van de onderzoeksvragen 

Om de onderzoeksvragen te operationaliseren baseerden we ons in eerste instantie op het 

referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)7. Het OK kwam tot stand op basis van recente 

wetenschappelijke literatuur8 en uitgebreide input van diverse stakeholders. Het OK voorziet een 

prominente plaats voor het luik ‘begeleiding’. In tweede instantie grepen we terug naar het wettelijk 

kader omtrent leerlingenbegeleiding: het decreet basisonderwijs, de codex secundair onderwijs en het 

M-decreet. 

 

De eerste twee onderzoeksvragen: zeven dimensies 

De kwaliteit van de leerlingenbegeleiding omschrijven we in vier dimensies. 

We sluiten hiermee aan bij het zorgcontinuüm als vastgelegd wettelijk kader en bij de indeling van het 

OK in rubrieken, deelrubrieken en kwaliteitsverwachtingen. 

- In welke mate biedt het schoolteam passende begeleiding voor alle leerlingen (brede basiszorg) 

onder meer op basis van een krachtige leeromgeving? 

- In welke mate biedt het schoolteam passende begeleiding voor bepaalde leerlingen 

(verhoogde zorg)? 

- In welke mate biedt het schoolteam passende begeleiding zowel op het vlak van leren, 

leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn? 

- In welke mate geeft het schoolteam de begeleiding vorm samen met de lerende, de 

ouders/thuisomgeving en andere relevante partners (CLB)? 

Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Dimensie 1 Passende begeleiding voor alle leerlingen: brede basiszorg, krachtige leeromgeving  

Dimensie 2 Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen: verhoogde zorg  

Dimensie 3 Vier begeleidingsdomeinen 

Dimensie 4 Verbindend samenwerken 

Figuur 1: Vier dimensies om de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding te omschrijven. 

 

De kwaliteitsontwikkeling en het beleid inzake leerlingenbegeleiding omschrijven we in drie dimensies. 

- In welke mate voorziet de schoolleiding in coördinatie en aansturing? 

- In welke mate geeft het schoolteam de begeleiding vorm vanuit een gedragen visie en 

systematiek en volgt het schoolteam de effecten van de begeleiding op? 

- In welke mate zorgt de schoolcultuur voor flexibiliteit en openheid t.a.v. nieuwe uitdagingen? 

                                                           
7 Zie www.mijnschoolisok.be over de totstandkoming en inhoud van dit referentiekader. 
8 Voor details verwijzen we naar het OK Bronnendocument op www.onderwijsinspectie.be. 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Dimensie 5 Organisatie en coördinatie van de begeleiding 

Dimensie 6 Kwaliteitsontwikkeling 

Dimensie 7 Innovatieve en lerende organisatiecultuur 

Figuur 2: Drie dimensies om de kwaliteitsontwikkeling en het beleid inzake leerlingenbegeleiding te omschrijven. 

Van zeven dimensies naar 43 indicatoren 

De zeven dimensies omschrijven we verder aan de hand van 43 indicatoren, al dan niet gebundeld in 

clusters. 

DIMENSIE 1 - Passende begeleiding voor alle leerlingen: brede basiszorg, krachtige 

leeromgeving 

Cluster 1.1 Positief en stimulerend school- en klasklimaat 

LLB1 - De leraren investeren in positieve en ondersteunende relaties en interacties. 

LLB2 - De leraren zorgen samen met de leerlingen voor een ordelijk klimaat. 

Cluster 1.2 Doelgericht werken 

LLB3 - De leraren benutten de beginsituatie van de leerlingen om haalbare en uitdagende doelen te stellen en om 

het onderwijsleerproces vorm te geven. 

LLB4 - De leraren expliciteren de doelen en de beoordelingscriteria. 

Cluster 1.3 Efficiënte klasorganisatie 

LLB5 - De leraren zorgen voor een doelmatig klasmanagement. 

LLB6 - De leraren gebruiken de onderwijstijd efficiënt. 

Cluster 1.4 Interactief en betekenisvol leren 

LLB7 - De leraren hanteren activerende werkvormen. 

LLB8 - De leraren zorgen voor een betekenisvol aanbod. 

LLB9 - De leraren stimuleren de taalvaardigheid van de leerlingen. 

Cluster 1.5 Materiële leef- en leeromgeving 

LLB10 - De leermiddelen en infrastructuur zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. 

Cluster 1.6 Positief omgaan met en afstemmen op verschillen 

LLB11 - De leraren groeperen de leerlingen doordacht, met het oog op het nastreven/bereiken van de doelen. 

LLB12 - De leraren stemmen de activiteiten/de instructie/de verwerking van de leerstof af op de mogelijkheden en 

behoeften van alle leerlingen. 

Cluster 1.7 Metacognitieve kennis en vaardigheden 

LLB13 - De leraren stimuleren leerlingen om na te denken over zichzelf, de anderen, de taak en de aanpak van de 

taak. 

LLB14 - De leraren stimuleren leerlingen om strategieën in te zetten bij de aanpak van taken. 

Cluster 1.8 Opvolging 

LLB15 - De leraren geven de leerlingen adequate feedback met het oog op de voortgang in het leer- en 

ontwikkelingsproces. 

LLB16 - De leraren volgen het leer- en ontwikkelingsproces van alle leerlingen op. 

LLB17 - De leraren sturen het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

 DIMENSIE 2 - Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen: verhoogde zorg 

Cluster 2.1 Beeldvorming 

LLB18 - Het schoolteam detecteert en analyseert de mogelijkheden en behoeften van bepaalde leerlingen die in hun 

leer- of ontwikkelingsproces vastlopen. 

Cluster 2.2 Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen 

LLB19 - Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften plant het schoolteam redelijke en gepaste aanpassingen, 

in overleg met de leerling, waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, 

compenserende en/of dispenserende maatregelen. 
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LLB20 - Om een begeleiding op maat voor bepaalde leerlingen te kunnen bieden, werkt de school (de klassenraad) 

op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding en de 

ouders. 

LLB21 - Het schoolteam heeft zicht op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van 

het onderwijspersoneel en de ouders. 

Cluster 2.3 Opvolgen van de effecten van de verhoogde zorg 

LLB22 - Het schoolteam volgt de gewenste en ongewenste effecten op van de verhoogde zorg op het niveau van de 

leerling, de leraren en de school. 
   

 DIMENSIE 3 - Vier begeleidingsdomeinen 

Cluster 3.1 Leren en studeren 

LLB23 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van leren en studeren. 

LLB24 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van leren en studeren. 

Cluster 3.2 Leerloopbaan 

LLB25 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de leerloopbaan. 

LLB26 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de leerloopbaan. 

Cluster 3.3 Sociaal-emotionele ontplooiing 

LLB27 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing. 

LLB28 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing. 

Cluster 3.4 Fysiek welzijn 

LLB29 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van fysiek welzijn. 

LLB30 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van fysiek welzijn. 
    

 DIMENSIE 4 - Verbindend samenwerken 

Cluster 4.1 Samenwerking met de leerling 

LLB31 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de leerling. 

Cluster 4.2 Samenwerking met de ouders / thuisomgeving 

LLB32 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de ouders / thuisomgeving. 

Cluster 4.3 Samenwerking met het CLB 

LLB33 - Het schoolteam werkt op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB. 

Cluster 4.4 Samenwerking met andere relevante partners 

LLB34 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met andere relevante partners. 
   

DIMENSIE 5 - Organisatie en coördinatie van de leerlingenbegeleiding 

LLB35 - Structuren en afspraken, rollen en taken ondersteunen de organisatie van de leerlingenbegeleiding. 

LLB36 - De schoolleiding/de zorgcoördinator/het zorgteam/de cel leerlingenbegeleiding coördineert alle 

begeleidingsinitiatieven én stimuleert, steunt en stuurt de begeleidingsinitiatieven aan. 
   

 DIMENSIE 6 – Kwaliteitsontwikkeling 

LLB37 - Het schoolteam gaat uit van een gedragen visie op leerlingenbegeleiding. 

LLB38 - De school plant haar leerlingenbegeleiding systematisch en cyclisch. 

LLB39 - De school volgt de doeltreffendheid van de leerlingenbegeleiding op. 

LLB40 - De school verankert doeltreffende praktijken en doet de nodige bijstellingen in de leerlingenbegeleiding op 

het niveau van de leerling, de teamleden en de school. 

LLB41 - De teamleden handelen naar de visie op leerlingenbegeleiding. 
   

 DIMENSIE 7 - Innovatieve en lerende organisatiecultuur 

LLB42 - De school initieert veranderingen om de leerlingenbegeleiding te verbeteren. 

LLB43 - De school stimuleert de samenwerking tussen de teamleden en het leren van en met elkaar met het oog op 

expertisedeling. 

Figuur 3: 43 indicatoren geven inhoud aan de zeven dimensies van leerlingenbegeleiding. 
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De derde onderzoeksvraag: succesfactoren en drempels 

De derde onderzoeksvraag beantwoorden we aan de hand van een perceptieonderzoek. In een 

afsluitend feedback- en reflectiegesprek vroegen de onderwijsinspecteurs het schoolteam naar 

factoren die de school hebben geholpen/zouden kunnen helpen/hebben gehinderd om een 

kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding uit te bouwen. De antwoorden werden kwalitatief geregistreerd 

en nadien geanalyseerd en geclusterd. 

2. Onderzoeksaanpak en instrumenten

In de eerste twee weken van juni 2017 brachten 28 onderwijsinspecteurs (in gemengde duo’s9) een 

tweedaags bezoek aan 27 basisscholen en 28 secundaire scholen (eerste graad). In elke school 

observeerden zij vijf tot acht klassen. Zij gingen ook in gesprek met leerlingen, ouders en leraren. Zij 

analyseerden enkele casussen en schoolbrede documenten om vervolgens hun bevindingen te toetsen 

en te verdiepen in een gesprek met de directeur en het zorgteam of de cel leerlingenbegeleiding. 

Kritische kenmerken en schaal 

Het scoren van de bevindingen uit de observaties en de gesprekken gebeurde steeds op het niveau 

van de indicatoren aan de hand van een vierpuntenschaal. Voor elke indicator bepaalden we vooraf 

een aantal kritische kenmerken10 die de indicator inhoud geven en samen een beschrijving vormen van 

het verwachte beeld op scoreniveau 3. Scores 1, 2 en 4 zijn (niet nader omschreven) afgeleiden van 

score 3. 

Concreet: om de kwaliteit, het beleid en de kwaliteitsontwikkeling van de leerlingenbegeleiding te 

scoren, gebruikten de inspectieteams onderstaande schaal. 

Score 4 ‘overstijgt de verwachting’ 
Veel sterke punten, met inbegrip van significante voorbeelden van 

goede praktijk. 

Score 3 ‘volgens de verwachting’ 
Veel sterke punten en geen belangrijke punten of gebieden ter 

verbetering. Het geheel voldoet aan de verwachting.  

Score 2 ‘benadert de verwachting’ 

Er zijn punten ter verbetering, maar de sterke punten wegen 

zwaarder door. Het geheel voldoet echter nog niet aan de 

verwachting. 

Score 1 ‘beneden de verwachting’ 
Er zijn meerdere essentiële kritische kenmerken voor verbetering 

vatbaar.  

Figuur 4: Vierpuntenschaal om de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding te beoordelen. 

Wanneer in een klasobservatie een indicator niet vastgesteld kon worden - omwille van de specifieke 

omstandigheden van het geobserveerde lesonderdeel - noteerden de onderzoekers een score NO (niet 

observeerbaar). 

9 Telkens een onderwijsinspecteur met ervaring in het basisonderwijs en een onderwijsinspecteur met een achtergrond in 

het secundair onderwijs. 
10 Het volledige kader (met dimensies, clusters, indicatoren en kritische kenmerken) vind je in bijlage 1. Het kader is gebaseerd 

op het OK, maar is niet identiek aan het instrument dat de onderwijsinspectie in Inspectie 2.0 gebruikt voor het onderzoek 

van het kwaliteitsgebied ‘leerlingenbegeleiding’. 
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Instrumenten 

Om het onderzoek en de inschaling zo gelijkgericht mogelijk te laten verlopen, werkten we vooraf een 

aantal werkvormen en instrumenten uit. Het volledige instrumentarium vind je terug in bijlage 2. 

 

Voor de klasobservaties gebruikten we een kijkwijzer. Om de gesprekken met leerlingen te openen, 

gebruikten we covers van het tijdschrift Klasse. De gesprekken met ouders en leraren bouwden we op 

volgens een vaste structuur. Voor de ouders werkten we met een mindmap. Met de leraren 

reflecteerden we aan de hand van een cyclisch model (waarnemen – begrijpen – plannen - realiseren) 

over enkele leerlingen. Voor het gesprek met de directie en het zorgteam of de cel 

leerlingenbegeleiding vertrokken we van de analyse van enkele casussen maar de teams konden ook 

vanuit hun concrete ervaringen in de school doorspreken over enkele thema’s. 

 

Betrouwbaarheid 

Om de betrouwbaarheid te maximaliseren namen we verschillende initiatieven. Zo bestond elk 

onderzoeksteam uit een onderwijsinspecteur met expertise in basisonderwijs (of CLB) en een 

onderwijsinspecteur met expertise in secundair onderwijs (of CLB). De duo’s voerden alle 

onderzoeksdaden gezamenlijk uit. Op die manier zorgden we voor complementaire competenties en 

ervaringen en maximaliseerden we de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. We organiseerden vooraf 

een vorming om het onderzoekskader, de methodologie en het instrumentarium grondig door te 

nemen met alle betrokken onderwijsinspecteurs. Om de deugdelijkheid van de instrumenten en de 

haalbaarheid van het onderzoeksopzet af te toetsen, organiseerden we eind april en begin mei een 

try-out in een basisschool en in een secundaire school. 

3. Onderzoekspopulatie 

Om met een beperkt aantal scholen toch een voldoende representatieve doorsnede te bereiken, kozen 

we ervoor om niet te werken met een ‘aselecte steekproef’, maar om gebruik te maken van de selecte 

steekproefmethodiek van ‘quota sampling’11. Naast enkele uitsluitingscriteria legden we hiervoor een 

aantal spreidingscriteria12 vast. 

 

Om duidelijk te maken dat het onderzoek geen verplichtend of controlerend karakter heeft, nodigden 

we scholen uit om vrijwillig deel te nemen. Ondanks de drukke maand juni overtrof de respons onze 

verwachtingen. Van de 700 uitgenodigde scholen reageerden 330 scholen positief (140 basisscholen 

en 190 secundaire scholen). Een groot aantal scholen vermeldde uitdrukkelijk zeer gemotiveerd te zijn 

om deel te nemen aan het onderzoek. 

 

Om te bepalen welke scholen effectief zouden deelnemen aan het onderzoek hanteerden we opnieuw 

de vermelde spreidingscriteria. Om de representativiteit van de onderzoekspopulatie te 

maximaliseren, hielden we geen rekening met de motivatie van de scholen. 

                                                           
11 Callaert H. e.a. (2007). Exploratieve statistiek voor het secundair onderwijs. Universiteit Hasselt: Centrum voor statistiek. 
12 Details over de selectiecriteria vind je terug in bijlage 3. 
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4. Reflecties bij het onderzoek 

Dit onderzoek is voor onze organisatie uniek qua opzet en onderwerp. 

 

Vrijwillige deelname 

De overweldigende bereidheid om deel te nemen verraste ons. Verschillende scholen grepen dit 

onderzoek naar eigen zeggen aan als leerkans en als toetssteen voor het eigen beleid en de eigen 

kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding. 

Klasobservaties 

Klasobservaties vormen een sterke methodiek om de dagelijkse praktijk te onderzoeken. Voor de 

brede basiszorg legden we in dit onderzoek de klemtoon op de praktijk: hoe handelen de leraren ten 

aanzien van alle kinderen? 

Anderzijds zijn klasobservaties slechts momentopnames. Het moment waarop je de klas binnenkomt, 

bepaalt wat je al dan niet te zien krijgt (vb. nádat de instructie is gegeven, tijdens een toetsmoment 

…). De inspectieteams konden bij de registratie en het scoren van de klasobservaties dan ook kiezen 

voor NO (niet observeerbaar). Bovendien heeft de aanwezigheid van een observator onvermijdelijk 

een invloed op de klasdynamiek. 

School selecteert zelf de casussen 

Door de school zelf de individuele casussen te laten kiezen, was de casusanalyse wellicht niet 100 % 

representatief voor de wijze waarop de school haar hulpvragen expliciteert en zorgtrajecten 

doorloopt. Anderzijds staat een casusanalyse niet op zichzelf, maar dient ze om gesprekken met het 

zorgteam en de leraren te stofferen en concretiseren. Dat veel scholen dit onderzoek beschouwden 

als een gratis audit van hun leerlingenbegeleiding doet ons erop vertrouwen dat zij overwegend een 

eerlijk beeld toonden en niet aan windowdressing deden. 

Geen CLB-perspectief 

Voor dit onderzoek werd de samenwerking met het CLB slechts aangehaald vanuit het perspectief van 

één actor: de school. Uitspraken over bijvoorbeeld een al dan niet vlotte samenwerking met het CLB 

kunnen we dan ook slechts eenzijdig beoordelen. 

 

Ondanks bovenstaande beperkingen is de onderwijsinspectie ervan overtuigd dat dit kleinschalige 

onderzoek een goed beeld geeft van de wijze waarop scholen twee jaar na de start van het M-decreet 

de leerlingenbegeleiding vorm geven. De conclusies kunnen aanleiding geven tot verder, meer 

diepgaand en meer grootschalig onderzoek. 
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II. BEVINDINGEN 

Volgens de logica van de onderzoeksvragen behandelen we achtereenvolgens 

- de dimensies, clusters, indicatoren die samen de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding 

bepalen, 

- de aspecten van kwaliteitsontwikkeling en beleid gerelateerd aan leerlingenbegeleiding, en 

- succesfactoren en drempels om een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te organiseren. 

1. Onderzoeksvraag 1: Zorgen de scholen voor een kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding? 

1. Brede basiszorg: wat gebeurt er in de klas? 

Met haar ‘brede basiszorg’ stimuleert de school de ontwikkeling van alle leerlingen. Daarbij zorgt de 

leraar als spilfiguur voor een krachtige leeromgeving. Om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de 

brede basiszorg observeerden we in de 55 deelnemende scholen 339 klassen. Drie indicatoren13 

konden we niet scoren op basis van klasobservaties. We onderzochten deze op basis van gesprekken, 

documentenstudie en casuïstiek, met als resultaat een score op schoolniveau. We namen deze drie 

indicatoren niet op in de onderstaande overzichtsgrafieken. Ze komen wel aan bod bij de bespreking 

van de bevindingen op clusterniveau. 

 

In een eerste fase bespreken we globaal de resultaten voor deze eerste dimensie. Nadien zoomen we 

in op de scores op clusterniveau. 

A. Globale bevindingen 

 

Figuur 5: Resultaten voor de dimensie ‘brede basiszorg’ o.b.v. klasobservaties (alle onderwijsniveaus). 

                                                           
13 Het gaat het om de indicatoren LLB3, LLB16 en LLB17: LLB3 De leraren benutten de beginsituatie van de leerlingen om 

haalbare en uitdagende doelen te stellen en om het onderwijsleerproces vorm te geven; LLB16 De leraren volgen het leer- 

en ontwikkelingsproces van alle leerlingen op en LLB17 De leraren sturen het onderwijsleerproces bij op basis van de 

feedback- en evaluatiegegevens. 
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Het globale overzicht toont duidelijk hoge scores voor de indicatoren ‘positieve relaties’, ‘ordelijk 

klimaat’, ‘doelmatig klasmanagement’, ‘efficiënt tijdsgebruik’ en ‘aangepaste middelen’. De 

indicatoren ‘positieve relaties’ en ‘ordelijk klimaat’ scoren het hoogst: respectievelijk 79 % en 87 % van 

de bezochte klassen14 voldoet aan de verwachting (score 3 of 4). 

Voor de andere indicatoren van brede basiszorg haalt 40 % tot 50 % van de bezochte klassen de norm 

niet of niet volledig. ‘Taal stimuleren’ en ‘reflectie stimuleren’ scoren met 50 % en 54 % het hoogste 

aandeel score 2 (benadert de verwachting) en score 1 (beneden de verwachting). ‘Didactiek 

afstemmen’ en ‘doordacht groeperen’ (samen de cluster ‘afstemmen op verschillen’) kregen met 23 % 

en 24 % de meeste scores 1 (beneden de verwachting), gevolgd door ‘doelen expliciteren’ met 20 %. 

Een opdeling van de klasobservaties in onderwijsniveau brengt enkele gelijkenissen en verschillen aan 

het licht. Eerst leggen we het basisonderwijs en het secundair onderwijs (eerste graad) naast elkaar. 

Daarna zoomen we verder in op kleuter- en lager onderwijs. We benoemen kort ook enkele verschillen 

tussen de scores van de A- en de B-klassen (1B of 2BVL) in het secundair onderwijs. 

Figuur 6: Resultaten voor de dimensie ‘brede basiszorg’ o.b.v. klasobservaties in de basisscholen. 

14 Wanneer we percentages weergeven, berekenden we het aandeel ten opzichte van het totale aantal toegekende scores, 

de NO-scores niet meegeteld. Percentages betreffen steeds de onderzochte klassen of scholen en mogen niet veralgemeend 

worden voor alle klassen/scholen in Vlaanderen. NO-scores staan voor ‘niet observeerbaar’: gelet op de specifieke 

omstandigheden van een geobserveerd lesonderdeel konden we niet altijd alle indicatoren van leerlingenbegeleiding 

vaststellen. 
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Figuur 7: Resultaten voor de dimensie ‘brede basiszorg’ o.b.v. klasobservaties in de 1ste graad so. 

Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs scoren de indicatoren ‘positieve relaties’, 

‘ordelijk klimaat’, ‘doelmatig klasmanagement’, ‘efficiënt tijdsgebruik’ en ‘aangepaste middelen’ 

eerder hoog. 

De indicatoren die voor het geheel van de onderzoeksgroep het zwakst scoren, scoren ook in de 

scholen secundair onderwijs het zwakst. In het basisonderwijs krijgen zij vaak nog een overwegend 

positieve beoordeling. De (relatief) zwakker scorende indicatoren in het basisonderwijs zijn ‘taal 

stimuleren’, ‘reflectie stimuleren’ en ‘strategiegebruik stimuleren’ en dit zowel in het lager als in het 

kleuteronderwijs. Voor het lager onderwijs horen ook ‘activerende werkvormen’, ‘adequate feedback’ 

en (vooral) ‘betekenisvol aanbod’ in dit rijtje thuis. 

 

Over de hele lijn scoren de geobserveerde klassen in het secundair onderwijs minder sterk dan de 

klassen in het basisonderwijs. 

- Over alle indicatoren heen krijgt gemiddeld 71 % van de leraren in het basisonderwijs een 

score 3 of 4. Voor het secundair onderwijs noteren we hier slechts 54 %. 

- In het basisonderwijs krijgen alle indicatoren meer scores 3 of 4 dan scores 1 of 2. In het 

secundair onderwijs geldt dit slechts voor de zes hoogst scorende indicatoren. 

- Voor veel indicatoren noteerden we in het secundair onderwijs dubbel tot zes keer zo veel 

scores 1 als in het basisonderwijs. Omgekeerd tellen we in het basisonderwijs voor een aantal 

indicatoren twee tot acht keer zo veel scores 4 als in het secundair onderwijs. 

De verschillen tussen beide onderwijsniveaus zijn het grootst voor ‘doordacht groeperen’, ‘didactiek 

afstemmen’, ‘activerende werkvormen’ en ‘doelen expliciteren’. Ook de drie indicatoren die we niet 

in de klassen observeerden, passen in dit rijtje (‘afstemmen op de beginsituatie’, ‘leerproces opvolgen’, 

‘onderwijsleerproces bijsturen’). 

 

De 35 klassen 1B en 2BVL in onze onderzoeksgroep kregen zowat over de hele de lijn hogere scores 

dan de bezochte A-klassen, vooral op de indicatoren ‘activerende werkvormen’, ‘betekenisvol 
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aanbod’, ‘doordacht groeperen’, ‘didactiek afstemmen’ en ‘adequate feedback’. Wat betreft 

‘taalstimulering’, ‘ordelijk klimaat’ en ‘efficiënt tijdsgebruik’ zijn de verschillen te verwaarlozen.  

Het grotere aantal betrokken klassen maakt dat de scores voor de A-stroom slechts weinig verschillen 

van de globale scores voor de klassen so eerste graad. 

Figuur 8: Resultaten voor de dimensie ‘brede basiszorg’ o.b.v. observaties in de kleuterklassen. 

Figuur 9: Resultaten voor de dimensie ‘brede basiszorg’ o.b.v. observaties in de klassen lager onderwijs. 

In vergelijking met het lager onderwijs scoren de geobserveerde klassen in het kleuteronderwijs over 

heel de lijn hoger. Voor ‘betekenisvol aanbod’, ‘activerende werkvormen’ en ‘doelen expliciteren’ is 

het verschil opmerkelijk. Voor ‘efficiënt tijdsgebruik’, ‘doordacht groeperen’ en ‘adequate feedback’ 

noteren we matige verschillen. Voor de overige indicatoren is het verschil verwaarloosbaar. 

Toch tellen de zwakst scorende indicatoren van het lager onderwijs ook zonder de sterke scores van 

de kleuterklassen 10 % tot 20 % meer positieve scores (3 of 4) dan de eerste graad van het secundair 

onderwijs. Behalve voor wat betreft ‘betekenisvol aanbod’: de relatief hoge scores in het 

basisonderwijs zijn grotendeels de verdienste van de kleuterklassen. Zonder de kleuterklassen wordt 
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‘betekenisvol aanbod’ in het basisonderwijs de zwakste indicator; het verschil met de eerste graad 

secundair onderwijs is beperkt. 

B. Bevindingen op clusterniveau

1.1 Is er een positief en stimulerend school- en klasklimaat? 

- De leraren investeren in positieve en ondersteunende relaties en interacties.

- De leraren zorgen samen met de leerlingen voor een ordelijk klimaat.

Figuur 10: Resultaten voor de cluster ‘positief klimaat’: klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

In een zeer ruime meerderheid (meer dan 80 %) van de door ons bezochte klassen heerst een warm 

en ondersteunend klimaat (score 3 of 4). Voor beide indicatoren bleek meer dan één klas op vijf een 

voorbeeld van goede praktijk (score 4). In een klein aantal klassen slaagt de leraar er niet in (score 1) 

om een ondersteunende relatie aan te gaan met alle leerlingen (18/32815) of om samen met de 

klasgroep te zorgen voor een ordelijk klimaat (15/325). 

1.2 Werken leraren doelgericht? 

- De leraren benutten de beginsituatie van de leerlingen om haalbare en uitdagende doelen te stellen en om het

onderwijsleerproces vorm te geven. 

- De leraren expliciteren de doelen en de beoordelingscriteria.

Figuur 11: Resultaten voor de indicator ‘doelen expliciteren’ (cluster ‘doelgericht werken’): 

klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

15 Wanneer we absolute aantallen weergeven, zetten we deze af ten opzichte van het totale aantal toegekende scores, de 

NO-scores niet meegeteld. 
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In een krachtige leeromgeving activeren de leraren de zelfsturing16 van de leerlingen. In de 

klasobservaties gingen we na of de leraren de lesdoelen expliciet verwoorden en de 

beoordelingscriteria vooraf verduidelijken. In 98 op 218 klassen17 (45 %) liet de leraar kansen liggen 

(score 1 of 2) om de doelstellingen te expliciteren voor de leerlingen. 20 % scoort beneden de 

verwachting (score 1). De bezochte klassen in het kleuteronderwijs doen het hier merkelijk beter dan 

het lager onderwijs en a fortiori het secundair onderwijs. 

 

Doorheen de gesprekken met leerlingen, ouders en leraren verzamelden we ook informatie over de 

mate waarin leraren de lessen doelgericht afstemmen op de beginsituatie van de leerlingen en de 

klasgroep. Dit blijkt in veel van de bezochte scholen geen gangbare praktijk. 60 % van de scholen scoort 

niet volgens de verwachting. In de basisscholen gaat het om 42 %, in de eerste graad van het secundair 

onderwijs om 80 % van de bezochte scholen. 

 

Figuur 12: Resultaten voor de indicator ‘doelen en onderwijsleersituatie afstemmen op de beginsituatie’ (cluster 

‘doelgericht werken’): schoolscores voor basisscholen en 1ste graad so. 

1.3 Verloopt de klasorganisatie efficiënt? 

- De leraren zorgen voor een doelmatig klasmanagement. 

- De leraren gebruiken de onderwijstijd efficiënt. 

 

 

Figuur 13: Resultaten voor de cluster ‘efficiënte klasorganisatie’: klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

                                                           
16 Verschaffel, 2010 en Bellens & De Fraine, 2012; in Bronnendocument OK, 2017, p.62 
17 In een vrij groot aantal klassen noteerden de inspectieteams geen score voor dit onderdeel. Niet elke lessituatie bood 

immers de kans om doelen te expliciteren. 
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In het merendeel van de geobserveerde klassen verliep de organisatie efficiënt. De spreiding van de 

scores op de beide indicatoren is erg gelijklopend. Respectievelijk 233/324 en 239/330 leraren (telkens 

72 %) kregen een score volgens of boven de verwachting. In 5 % (17/324) tot 8 % (26/330) van de 

klassen liep de organisatie mank (score 1) op het moment van de observatie. 

1.4 Is het leren interactief en betekenisvol? 

- De leraren hanteren activerende werkvormen.

- De leraren zorgen voor een betekenisvol aanbod.

- De leraren stimuleren de taalvaardigheid van de leerlingen.

Figuur 14: Resultaten voor de cluster ‘interactief en betekenisvol leren’: 

klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

In 40 % tot 45 % van de geobserveerde lessen was het aanbod weinig betekenisvol of de didactiek 

onvoldoende activerend. In het kleuteronderwijs is ‘taalstimulerend werken’ het zwakste onderdeel 

van deze cluster. In het lager en secundair onderwijs blijken de drie indicatoren een moeilijke opdracht. 

In 25/175 klassen secundair onderwijs (17 %) zagen we echter ook leraren die uitblinken in het zorgen 

voor een betekenisvol aanbod (score 4). In het basisonderwijs valt het grote aandeel sterke scores op 

voor activerende werkvormen (27/102 klassen of 26 % kreeg een score 4). 

1.5 Is de materiële leef- en leeromgeving passend? 

De leermiddelen en infrastructuur zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. 

Figuur 15: Resultaten voor de cluster ‘leef- en leeromgeving’: klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

Tijdens de klasobservaties bekeken we of de leraar beschikt over voldoende infrastructuur en 

didactisch materiaal en of hij deze optimaal benut in functie van de lesdoelen. Twee derde van de 
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geobserveerde leraren gaat bewust en doelgericht om met de aanwezige middelen. Eén op drie benut 

de aanwezige middelen dus nog niet optimaal. 

1.6 Gaan leraren positief om met verschillen? 

- De leraren groeperen de leerlingen doordacht, met het oog op het nastreven/bereiken van de doelen. 

- De leraren stemmen de activiteiten/de instructie/de verwerking van de leerstof af op de mogelijkheden en 

behoeften van alle leerlingen. 

 

Figuur 16: Resultaten voor de cluster ‘afstemmen op verschillen’: klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

‘Afstemmen op verschillen’ is één van de zwakkere clusters. In 45 % van de bezochte klassen (123/268 

voor de eerste indicator en 138/309 voor de tweede) gebeurt dit niet geheel volgens de verwachting. 

Achter deze globale cijfers gaat echter een belangrijk verschil schuil tussen het basisonderwijs en het 

secundair onderwijs. In de klassen die we bezochten in het basisonderwijs laten de leraren op dit vlak 

overwegend goede dingen zien. Voor de eerste graad van het secundair onderwijs ligt hier echter een 

groot struikelblok, met een hoog aantal scores 1 (beneden de verwachting) als gevolg (52/123 en 

60/153). De verschillen tussen beide onderwijsniveaus zijn nergens groter. 

1.7 Zetten leraren in op metacognitieve kennis en vaardigheden? 

- De leraren stimuleren leerlingen om na te denken over zichzelf, de anderen, de taak en de aanpak van de taak. 

- De leraren stimuleren leerlingen om strategieën in te zetten bij de aanpak van taken. 

 

 

Figuur 17: Resultaten voor de cluster ‘metacognitie stimuleren’: klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

Slechts de helft van alle geobserveerde leraren slaagt er in de leerlingen te laten nadenken over hun 

taakaanpak (46 % scores 3 en 4) en hen strategieën te laten gebruiken (56 %): stapsgewijs te werk 
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gaan, de taak analyseren, de oplossing controleren. Daarmee scoren deze indicatoren zwak in 

vergelijking met de meeste andere onderdelen van de brede basiszorg en dit voor alle 

onderwijsniveaus. In het basisonderwijs (55 % en 62 % scores 3 en 4) zetten de leraren meer in op 

metacognitie dan in de eerste graad van het secundair onderwijs (39 % en 51 %). Ook in het 

kleuteronderwijs worden leerlingen vaak te weinig aan het denken gezet, hier zien we vooral veel 

scores ‘benadert de verwachting’. 

1.8 Volgen de leraren de leerlingen goed op? 

- De leraren geven de leerlingen adequate feedback met het oog op de voortgang in het leer- en 

ontwikkelingsproces. 

- De leraren volgen het leer- en ontwikkelingsproces van alle leerlingen op. 

- De leraren sturen het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

 

Figuur 18: Resultaten voor de indicator ‘adequate feedback’ (cluster ‘opvolging’):  

klassen basisonderwijs, klassen 1ste graad so. 

In de klasobservaties scoorden we de kwaliteit van de feedback die de leerlingen krijgen. Iets meer 

dan de helft van de leraren bekrachtigt het leerproces volgens de verwachtingen van het onderzoek: 

ingebed in het onderwijsleerproces en voldoende specifiek en constructief. De scores van de eerste 

graad secundair onderwijs liggen ook hier gemiddeld lager dan de scores van de klassen in het 

basisonderwijs. 

Op basis van gesprekken, documentenstudie en casuïstiek maakten we ook een inschatting van de 

laatste twee indicatoren. 

 

Figuur 19: Resultaten voor de indicatoren ‘leerproces opvolgen’ en ‘onderwijsleerproces bijsturen’ (cluster 

‘opvolging’): schoolscores voor basisscholen en 1ste graad so. 
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In 36 van 52 scholen (NO-scores niet meegeteld) volgt het team het leer- en ontwikkelingsproces van 

de leerlingen adequaat op. Geen enkele school scoort hier beneden de verwachting. Slechts in 23 van 

51 scholen gebruiken de leraren deze informatie ook om het onderwijsleerproces bij te sturen en het 

zo beter af te stemmen op de leerlingengroep. Het basisonderwijs scoort ook hier sterker dan het 

secundair onderwijs. 

2. Verhoogde zorg: hoe kwaliteitsvol is de leerlingenbegeleiding voor leerlingen met

specifieke onderwijsbehoeften? 

Het M-decreet omschrijft hoe de scholen bijkomende inspanningen moeten doen voor leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften: de verhoogde zorg. De scholen hebben de verantwoordelijkheid om 

de behoeften van deze leerlingen in kaart te brengen en doelgericht maatregelen uit te werken om 

met de verschillen tussen leerlingen om te gaan. 

Voor deze en volgende dimensies gebeurden er geen observaties in de klassen. De scores zijn het 

resultaat van gesprekken, documentenstudie en casuïstiek. 

A. Globale bevindingen

Figuur 20: Resultaten voor de dimensie ‘verhoogde zorg’ op clusterniveau (alle onderwijsniveaus). 

Voor de eerste twee clusters op het niveau van de verhoogde zorg scoren de bezochte scholen eerder 

hoog. De meerderheid (33 van de 55) van de scholen scoort volgens of boven de verwachting en slechts 

in één respectievelijk twee scholen onderneemt men te weinig actie (score 1) om de 

onderwijsbehoeften goed in beeld te brengen of passende begeleiding te organiseren. Wat betreft de 

opvolging van de effecten van de genomen maatregelen zien we meer scores 1. 

Figuur 21: Resultaten voor de dimensie ‘verhoogde zorg’ op indicatorniveau: basisscholen, 1ste graad so. 
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Voor de verhoogde zorg zien we dezelfde verschillen tussen het basisonderwijs en de eerste graad 

secundair onderwijs. De bezochte scholen basisonderwijs scoren gemiddeld hoger en kregen 

beduidend meer scores 3 en 4. De verschillen zijn evenwel kleiner in de verhoogde zorg dan in de brede 

basiszorg. 

B. Bevindingen op clusterniveau 

2.1 Zorgen de scholen voor passende beeldvorming? 

Het schoolteam detecteert en analyseert de mogelijkheden en behoeften van bepaalde leerlingen die in hun 

leer- of ontwikkelingsproces vastlopen. 

 

Figuur 22: Resultaten voor de cluster ‘passende beeldvorming’: basisscholen, 1ste graad so. 

De meeste scholen brengen voldoende in kaart waar de mogelijkheden en behoeften liggen van 

leerlingen die vastlopen in hun leer- of ontwikkelingsproces. 33 van de 55 bezochte scholen scoren 

volgens verwachting, een derde van deze groep vormt zelfs een voorbeeld van goede praktijk. De 

andere scholen hebben werkpunten maar de positieve elementen overheersen: ze benaderen de 

verwachting. Het gaat dan bijvoorbeeld om het onvoldoende gericht verzamelen van informatie over 

de verschillende domeinen van de ontwikkeling, onvoldoende aandacht voor de sterke kanten van de 

leerling of onvoldoende analyse van de gegevens om te komen tot een omschrijving van de specifieke 

onderwijsbehoeften. 

2.2 Zorgen de scholen voor passende begeleiding voor bepaalde leerlingen? 

- Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften plant het schoolteam redelijke en gepaste aanpassingen, in 

overleg met de leerling, waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, differentiërende, 

compenserende en/of dispenserende maatregelen. 

- Om een begeleiding op maat voor bepaalde leerlingen te kunnen bieden, werkt de school (de klassenraad) op 

een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB en de ouders. 

- Het schoolteam heeft zicht op de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van het 

onderwijspersoneel en de ouders. 
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Figuur 23: Resultaten voor de cluster ‘passende begeleiding’: basisscholen, 1ste graad so. 

Een grote meerderheid (43/55) van de scholen onderneemt passende maatregelen ten behoeve van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In het basisonderwijs halen zelfs 25 op 27 scholen 

goede cijfers. 

De samenwerking met de ouders en met het CLB kan beter, zowel in de basisscholen als in de eerste 

graad secundair. Specifiek gaat het er hier dan over om samen met de ouders en met het CLB na te 

denken over de mogelijkheden en behoeften van de leerling en over eventuele maatregelen of 

aanpassingen aan de klaspraktijk. De resultaten voor dimensie 4 (‘samenwerking’) suggereren dat 

vooral de samenwerking met het CLB niet altijd vanzelfsprekend is. 

In de meeste scholen (totaal: 31/55, bao: 11/27, so: 20/28) krijgen de ondersteuningsbehoeften van 

leraren en ouders te weinig aandacht. Vooral in de eerste graad secundair onderwijs blijken de leraren 

in veel scholen niet steeds beroep te kunnen doen op ondersteuning. 

2.3 Volgen de scholen de effecten op? 

Het schoolteam volgt de gewenste en ongewenste effecten op van de verhoogde zorg op het niveau van de 

leerling, de leraren en de school. 

 

Figuur 24: Resultaten voor de cluster ‘effecten opvolgen’: basisscholen, 1ste graad so. 

In minder dan de helft (24/55) van de bezochte scholen onderzoeken de leraren op een afdoende 

manier de doelmatigheid (en de neveneffecten) van maatregelen voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften op verschillende niveaus. Negen scholen scoren beneden de verwachting en 22 

scholen (vooral scholen so) benaderen de verwachting. In het basisonderwijs voldoet 59 % van de 

scholen aan de omschreven verwachting, in de eerste graad van het secundair onderwijs slechts 29 %. 
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3. Is de school actief op de vier begeleidingsdomeinen?

We bekeken de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding in de basiszorg en de verhoogde zorg ook vanuit 

de vier begeleidingsdomeinen. Een blik op de onderliggende kritische kenmerken (zie bijlage 1) 

verduidelijkt op welke elementen van de schoolwerking we voor elk domein precies hebben gelet. 

De scores zijn het resultaat van vaststellingen die we op schoolniveau verzamelden aan de hand van 

gesprekken, documentenstudie en casuïstiek. 

In welke mate bieden de scholen brede basiszorg en verhoogde zorg aan … 

3.1 … op het vlak van leren en studeren? 

- Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van leren en studeren.

- Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van leren en studeren.

3.2 … op het vlak van de leerloopbaan? 

- Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de leerloopbaan.

- Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de leerloopbaan.

3.3 … op het vlak van sociaal-emotionele ontplooiing? 

- Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing.

- Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing.

3.4 … op het vlak van fysiek welzijn? 

- Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van fysiek welzijn.

- Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van fysiek welzijn.

Figuur 25: Resultaten voor de dimensie ‘vier begeleidingsdomeinen’ op clusterniveau (alle onderwijsniveaus). 

Drie van de vier domeinen van leerlingenbegeleiding komen in bijna 75 % van de bezochte scholen 

voldoende aan bod. Enkel voor ‘leren en studeren’ zien we meer scores beneden of benadert de 

verwachting (55 % of 29/55 scholen). Dit blijkt vooral in de eerste graad secundair onderwijs (zie de 

grafiek hieronder). Wellicht ligt de verklaring in de specifieke operationalisering (kritische kenmerken) 

voor de onderliggende indicatoren: enkele aspecten die ook in dimensie 1 zwak scoorden, komen hier 

terug. Voor de begeleiding op het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling scoren opvallend 

veel scholen boven de verwachting (14/55) en dit zowel in het basisonderwijs als in het secundair 

onderwijs. 

Als we de resultaten opdelen volgens de fases van het zorgcontinuüm krijgen we een meer verfijnd 

inzicht. Voor alle vier domeinen scoort de verhoogde zorg sterker dan de basiszorg. Scholen 

ondernemen actie wanneer er zich problemen voordoen, maar zetten minder in op de preventieve 

basiszorg voor alle leerlingen. Voor het ‘domein leren en studeren’ is het verschil het meest 

uitgesproken. 
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Figuur 26: Resultaten voor de dimensie ‘vier begeleidingsdomeinen’ op indicatorniveau (alle onderwijsniveaus). 

Wanneer we inzoomen op de onderwijsniveaus zien we dezelfde verhoudingen terugkomen, zij het 

dan met in de eerste graad van het secundair onderwijs vooral meer scores 2 (benadert de 

verwachting) dan in het basisonderwijs. Voor begeleiding in verband met het fysiek welzijn en ook voor 

de verhoogde zorg inzake sociaal-emotionele ontplooiing doen de bezochte scholen secundair 

onderwijs het anderzijds net iets beter dan de scholen uit het basisonderwijs. 

 

Figuur 27: Resultaten voor de dimensie ‘vier begeleidingsdomeinen’: basisscholen, 1ste graad so. 

4. Werkt de school verbindend samen? 

We onderzochten de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding ook vanuit het oogpunt van de 

samenwerking die de scholen aangaan met leerlingen, ouders en partners. 

 

In welke mate werken scholen verbindend samen met partners i.f.v. passende begeleiding? 

4.1 Samenwerking met de leerling? 

- Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de leerling. 

4.2 Samenwerking met de ouders/thuisomgeving? 

- Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de ouders/thuisomgeving. 

4.3 Samenwerking met het CLB? 

- Het schoolteam werkt op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB. 

4.4 Samenwerking met andere relevante partners? 

- Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met andere relevante partners. 
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Figuur 28: Resultaten voor de dimensie ‘verbindend samenwerken’ (alle onderwijsniveaus). 

Figuur 29: Resultaten voor de dimensie ‘verbindend samenwerken’: basisscholen, 1ste graad so. 

Een groot aantal bezochte scholen werkt goed samen met ouders (45/55 scoort volgens of boven 

verwachting) en met professionele partners (42/55). De leerlingen zelf worden in verhouding veel 

minder betrokken bij initiatieven van leerlingenbegeleiding. De helft van de bezochte scholen scoort 

volgens of boven verwachting. Er is weinig of geen verschil tussen basis- en secundair onderwijs. We 

stellen verder vast dat de samenwerking met het CLB voor de helft van de scholen niet evident blijkt, 

vooral dan in het basisonderwijs. Algemeen werken de secundaire scholen in ons onderzoek iets beter 

samen met partners dan de basisscholen. 

Bespreking van de eerste onderzoeksvraag 

Zorgen de scholen voor kwaliteitsvolle begeleiding voor alle leerlingen (brede basiszorg) en voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (verhoogde zorg)? 

Voor de meeste aspecten van leerlingenbegeleiding voldoet meer dan de helft van de bezochte 

scholen aan de verwachtingen. Meer dan 80 % van de scholen ‘benadert’ minstens de verwachtingen. 

Veel scholen zitten duidelijk op het goede spoor. De vraag is echter of dit volstaat met het oog op de 

uitdaging waar scholen momenteel voorstaan. Schraepen (2017) beklemtoont de noodzaak van een 

zeer effectieve brede basiszorg en verhoogde zorg om leerlingen met leerproblemen of 

gedragsproblemen zonder bijkomende ondersteuning goed onderwijs te kunnen bieden in een 

reguliere school. 
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De leerlingen in de bezochte scholen kunnen bijna allemaal rekenen op een positief en stimulerend 

school- en klasklimaat. In samenspraak met hun leerlingen zorgen de leraren voor een ordelijk klimaat 

en een efficiënt klasmanagement. Zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad van het secundair 

onderwijs kregen deze aspecten van de brede basiszorg overwegend sterke tot zeer sterke scores. 

 

Voor de andere indicatoren van de brede basiszorg en de verhoogde zorg zien we verschillen tussen 

basisonderwijs en secundair onderwijs. De bezochte basisscholen doen het overwegend goed. De 

eerste graad van het secundair onderwijs komt over heel de lijn minder sterk uit dit onderzoek. In de 

verhoogde zorg zijn de verschillen tussen beide niveaus gemiddeld iets minder groot dan in de brede 

basiszorg. 

 

Voor de brede basiszorg observeerden we kenmerken van een krachtige leeromgeving. Voor de 

volledige onderzoeksgroep scoren een aantal clusters en indicatoren eerder zwak. Het gaat om 

‘doelgericht werken’, ‘interactief en betekenisvol leren’, ‘afstemmen op verschillen’, ‘metacognitie 

stimuleren’ en ook ‘feedback geven’ en ‘het onderwijsleerproces bijsturen’. Bij nader onderzoek 

blijken deze indicatoren vooral in de eerste graad van het secundair onderwijs nog te weinig zichtbaar 

in de klaspraktijk. 

In de klassen van het basisonderwijs krijgt de brede basiszorg over de hele lijn een sterkere evaluatie 

dan in de eerstegraadsklassen secundair onderwijs. De genoemde aspecten van leerlingenbegeleiding 

scoren er eerder matig. Naast het ‘stimuleren van metacognitie’ en ‘taalvaardigheid’18 kan het 

basisonderwijs ook extra aandacht geven aan ‘doelgericht werken’, ‘feedback geven’ en ‘het 

onderwijsleerproces bijsturen’ en specifiek in het lager onderwijs bovendien aan ‘interactieve 

werkvormen en betekenisvolle inhouden’. 

 

Doelgericht werken aan betekenisvolle inhouden door gebruik te maken van interactieve 

werkvormen blijkt nog onvoldoende ingeburgerd in veel bezochte klassen. De lesdoelen en het 

onderwijsleerproces afstemmen op de beginsituatie en bijsturen naar aanleiding van evaluatie- en 

feedbackgegevens gebeurt te weinig. De leerlingen inschakelen in het eigen leerproces door doelen 

en beoordelingscriteria te expliciteren en door hen aan te zetten tot reflectie over zichzelf en hun 

taakuitvoering eveneens. Volgens meerdere auteurs19 vormt het stellen en expliciteren van 

uitdagende doelen nochtans een belangrijke hefboom voor meer intrinsieke leermotivatie, meer 

zelfsturing en meer effectief onderwijs. 

Niet alleen in ons onderzoek blijkt doelgericht werken één van de moeilijkste opdrachten binnen de 

brede basiszorg. Ook De Schauwer en Van de Putte (2015) stellen vast dat in een groot aantal van de 

213 door hen bevraagde scholen de leraren veel moeite ondervinden met het ‘doelgericht handelen’ 

als onderdeel van handelingsgericht werken (HGW). 

 

                                                           
18 N.a.v. onderzoek naar het talenbeleid van scholen formuleerde de onderwijsinspectie eerder al enkele aanbevelingen over 

taalgericht vakonderwijs. In een onderzoek in de Brusselse scholen (2015) bleek taalstimulering ontoereikend. Het CLIL-

onderzoek (2017) toont mogelijkheden tot synergie. Onderzoek naar de kwaliteit van de lessen PAV in de B-stroom en het 

beroepsonderwijs (Van Avermaet, 2017) spreekt over leerlingen in een passieve rol. 
19 O.a. Mitchell, 2009 en 2015, Hattie, 2012, en Deci & Ryan, 2000, in Bronnendocument OK en in Bellens & De Fraine, 2012. 
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Afstemmen op de leerlingen betekent rekening houden met verschillen. Op het niveau van de brede 

basiszorg blijkt uit ons onderzoek dat het niet evident is voor leraren (vooral in het secundair 

onderwijs) om rekening te houden met de verschillen in een klasgroep en deze verschillen aan te 

wenden als troeven. Om inclusie te doen slagen, is het volgens meerdere auteurs20 cruciaal dat we van 

stoornisdenken overstappen op diversiteitsdenken. Hier ligt wellicht de sleutel om zo veel mogelijk 

leerlingen mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs en toch als 

leraar het hoofd boven water te houden. 

 

Leerlingen stimuleren om na te denken over zichzelf en over hun taakaanpak en hen aanzetten om 

gericht gebruik te maken van passende strategieën veronderstelt een sterke leergerichtheid (versus 

prestatiegerichtheid21) van de leraar. Leerlingen slimmer leren leren wordt dan belangrijker dan 

leerlingen meer kennis en vaardigheden laten etaleren. In combinatie met concrete en gerichte 

feedback vormt inzetten op metacognitieve vaardigheden wellicht één van de meest efficiënte 

manieren22 om het onderwijs meer effectief te maken. Respectievelijk een derde (voor metacognitie) 

en de helft (voor feedback) van de geobserveerde leraren slaagt in deze moeilijke opdracht. 

 

Samengevat: niet alle deelaspecten van de brede basiszorg scoren even hoog. In veel van de bezochte 

basisscholen zit de brede basiszorg overwegend goed. De eerste graad van (de bezochte scholen uit) 

het secundair onderwijs moet nog sterk inzetten op meerdere domeinen. 

Het onderwijsleerproces doelgericht afstemmen op de beginsituatie en op evaluatiegegevens23 vormt 

de basis. Sleutelelementen voor de toekomst zijn diversiteitsdenken, leergerichtheid en de leerling 

betrekken bij het leerproces. 

 

Op het niveau van de verhoogde zorg scoren de bezochte scholen eerder hoog voor de clusters 

‘beeldvorming’ en ‘passende begeleiding’. De meeste scholen brengen voldoende in kaart waar de 

mogelijkheden en behoeften liggen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Zij 

ondernemen meestal ook gerichte maatregelen ten behoeve van de leerling. Hiervoor samenwerken 

met de ouders en met het CLB blijkt nog niet evident. 

Uit het verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet in de CLB’s kwam naar voren 

dat (bekeken vanuit het standpunt van het CLB) de scholen de schoolinterne zorg vaak te weinig delen 

met het CLB. CLB’s zouden omgekeerd vaak nog te weinig ondersteuning bieden aan de leraren. 

In de meeste scholen blijven de ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders onderbelicht. Op 

basis van een bevraging bij 213 zorgcoördinatoren en directeuren komen De Schauwer en Van de Putte 

(2015) tot een gelijkaardig besluit. 

Ook de effecten opvolgen van de genomen maatregelen op het niveau van de leerling, de leraren en 

de school gebeurt te weinig. Deze resultaten liggen in lijn met de resultaten voor dimensie 6 

                                                           
20 De Schauwer, Vandekinderen en Van de Putte verwijzen in ‘Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren op inclusief 

onderwijs’ (2011) naar Vandenbroeck (2007) als bron van dit concept. 
21 Bellens en Defraine (2012) verwijzen naar Covington (2000) en Linnenbrink en Pintrich (2002) die een schoolklimaat typeren 

als prestatiegericht of leergericht. Een leergericht schoolklimaat kenmerkt zich door een gerichtheid op het ontwikkelen van 

zichzelf, individuele leervorderingen en fouten die een aanknopingspunt vormen om te leren. 
22 Zie o.a. Hattie (2009) in Mitchell (2015). 
23 Zie o.a. John Hattie (2009) in Bellens en De Fraine (2012) en diverse publicaties in de Onderwijsspiegel. Recent verwijst ook 

het Rekenhof naar het belang van een goed leerlingvolgsysteem. 
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(‘kwaliteitsontwikkeling’) en voor de laatste indicator van de brede basiszorg (‘het onderwijsleerproces 

bijsturen’). Hier ligt er voor de scholen nog erg veel werk op de plank. 

De vier domeinen van leerlingenbegeleiding krijgen voldoende aandacht in de scholen die we 

bezochten. Opvallend is dat begeleiding inzake ‘leren en studeren’ de laagste beoordeling krijgt en dan 

vooral in de brede basiszorg. Leerlingen met een minder evident verlopende schoolloopbaan of met 

problemen op het domein van gezondheid en fysieke ontwikkeling kunnen in de meeste van de 

bezochte scholen rekenen op de nodige begeleiding. Begeleiding in functie van de sociaal-emotionele 

ontplooiing van de leerlingen scoort het hoogst24. Een vierde van de bezochte scholen scoort hier 

boven de verwachting. 

De lagere scores (op de vier domeinen) voor de brede basiszorg kunnen betekenen dat de scholen wel 

in actie treden bij problemen, maar zich minder verantwoordelijk voelen voor het preventieve luik. 

Samenwerken met leerlingen, ouders, CLB en andere partners om de leerlingenbegeleiding vorm te 

geven gebeurt met wisselend succes. De leerlingen inschakelen in het leerproces en betrekken bij de 

aanpak van de begeleiding verdient meer aandacht, zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad 

van het secundair onderwijs. De mate waarin scholen beroep doen (of beroep kunnen doen) op hun 

CLB is vaak niet volgens verwachting. Voor de samenwerking met ouders en andere partners 

noteerden we hogere scores25. 

Op basis van een bevraging in 213 lagere scholen besluiten De Schauwer en Van de Putte (2015) 

anderzijds dat scholen de samenwerking binnen het schoolteam en met externen niet altijd evident 

vinden. Leerlingen inspraak geven en constructief samenwerken met ouders vinden scholen 

makkelijker, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, behalve wanneer school en ouders andere drijfveren 

hebben. 

24 Eerder onderzoek door de onderwijsinspectie naar de implementatie van de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) in het 

secundair onderwijs, bracht ook al aan het licht dat de scholen vaak sterk inzetten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van 

hun leerlingen (Onderwijsspiegel, 2016). 
25 De resultaten voor de verhoogde zorg (cluster 2.2) relativeren enigszins de positieve samenwerking met de ouders. 
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2. Onderzoeksvraag 2: Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan 

kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding? 

1. Hoe verloopt de organisatie en de coördinatie van de leerlingenbegeleiding? 

- Structuren en afspraken, rollen en taken ondersteunen de organisatie van de leerlingenbegeleiding. 

- De schoolleiding/de zorgcoördinator/het zorgteam/de cel leerlingenbegeleiding coördineert alle begeleidings-

initiatieven én stimuleert, steunt en stuurt de begeleidingsinitiatieven aan. 

 

Figuur 30: Resultaten voor de dimensie ‘organisatie en coördinatie’ (alle onderwijsniveaus). 

In het merendeel (41/55) van de door ons bezochte scholen slaagt de directie en het zorgteam of de 

cel leerlingenbegeleiding erin om structuren en afspraken op poten te zetten die een kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding mogelijk maken. In de meeste scholen (40/55) is er bovendien sprake van 

voldoende aansturing en coördinatie. In veel (basis)scholen (10/27) zagen we zelfs voorbeelden van 

goede praktijk. 

 

Figuur 31: Resultaten voor de dimensie ‘organisatie en coördinatie’: basisscholen, 1ste graad so. 
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2. Doen de scholen aan kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding?

- Het schoolteam gaat uit van een gedragen visie op leerlingenbegeleiding.

- De school plant haar leerlingenbegeleiding systematisch en cyclisch.

- De school volgt de doeltreffendheid van de leerlingenbegeleiding op.

- De school verankert doeltreffende praktijken en doet de nodige bijstellingen in de leerlingenbegeleiding op het

niveau van de leerling, de teamleden en de school. 

- De teamleden handelen naar de visie op leerlingenbegeleiding.

Figuur 32: Resultaten voor de dimensie ‘kwaliteitsontwikkeling’ (alle onderwijsniveaus). 

Bewust werk maken van kwaliteitszorg is in de Vlaamse scholen nog weinig gangbaar 

(Onderwijsspiegel 2015, 2016, 2017). In onze onderzoeksgroep scoort minder dan de helft van de 

scholen volgens de verwachting op elk van de vijf indicatoren. Doorheen het hele onderzoek komt 

kwaliteitsontwikkeling naar voor als een domein met een zeer grote ontwikkelingsmarge. Dat veel 

scholen de verwachting ‘benaderen’, stemt hoopvol. 

Kwaliteitsontwikkeling omvat meer dan enkel het meten van effecten. Het vertrekt bij een visie op 

leerlingenbegeleiding die gedragen is in het team, zodat alle leraren ernaar handelen. Ook deze eerste 

stap blijkt niet vanzelfsprekend. 

De basisscholen in onze onderzoeksgroep scoren over de hele lijn erg matig maar toch sterker dan de 

scholen secundair onderwijs. In het secundair onderwijs zien we voor wat betreft ‘de gedragenheid en 

het handelen naar de visie’ meer scores beneden de verwachting dan in het basisonderwijs. Voor 

‘cyclisch plannen en opvolgen van de doeltreffendheid’ tellen we voornamelijk meer secundaire 

scholen die de verwachting benaderen. ‘Draagvlak voor de visie’ is anderzijds het sterkste 

kwaliteitsaspect in de bezochte secundaire scholen; ‘opvolgen van de doeltreffendheid van acties en 

maatregelen’ het zwakste. 
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Figuur 33: Resultaten voor de dimensie ‘kwaliteitsontwikkeling’: basisscholen, 1ste graad so. 

3. Heerst er een innovatieve en lerende organisatiecultuur in de scholen? 

- De school initieert veranderingen om de leerlingenbegeleiding te verbeteren. 

- De school stimuleert de samenwerking tussen de teamleden en het leren van en met elkaar met het oog op 

expertisedeling. 

 

Met de bereidheid tot veranderen zit het in de bezochte scholen overwegend goed (41/55), zeker in 

het basisonderwijs (22/27). ‘Samenwerkend leren van elkaars expertise’ is voor het merendeel van de 

scholen (31/55) echter nog een moeilijk te nemen hindernis. De verschillen tussen de onderwijsniveaus 

zijn op dit punt verwaarloosbaar. 

 

Figuur 34: Resultaten voor de dimensie ‘innovatieve en lerende organisatiecultuur’ (alle onderwijsniveaus). 

 

Figuur 35: Resultaten voor de dimensie ‘innovatieve en lerende organisatiecultuur’: basisscholen, 1ste graad so. 
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Bespreking van de tweede onderzoeksvraag 

Voeren de scholen een kwaliteitsvol beleid en doen zij aan kwaliteitsontwikkeling inzake 

leerlingenbegeleiding? 

 

In zeer veel scholen zet het schoolbeleid actief in op de organisatie en coördinatie van leerlingen-

begeleiding. De schoolleiding zorgt er voor heldere structuren, complementaire rollen en taken en 

duidelijke procedures en afspraken. Keuzes worden afgestemd met alle betrokkenen en genomen 

beslissingen worden opgevolgd. Het grote succes van onze oproep voor deelname aan dit onderzoek 

illustreert dat leerlingenbegeleiding de Vlaamse scholen niet koud laat.  

Veel scholen voeren bovendien een professionaliseringsbeleid dat gericht is op prioritaire doelen en 

ondersteuningsbehoeften op het vlak van leerlingenbegeleiding. Ze blijken bereid om nieuwe 

benaderingen en werkwijzen uit te proberen wanneer deze de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding 

ten goede kunnen komen. 

 

Daar staat tegenover dat het voor veel scholen niet evident blijkt om expertise, zij het van externen 

of van de eigen personeelsleden, te delen binnen het team. Dat maakt het moeilijk om een nieuwe 

benadering ingang te laten vinden of beloftevolle initiatieven te verankeren in de werking van de 

school. Bellens en De Fraine (2012) citeren Vescio, Ross en Adams (2008) en Verbiest (2014) om het 

belang te benadrukken van scholen als lerende organisaties en professionele leergemeenschappen. 

Om de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding duurzaam te versterken, is een bewust en gericht beleid 

vereist. We stellen echter vast dat de scholen in ons onderzoek nog weinig bewust omgaan met 

kwaliteitsontwikkeling op het gebied van leerlingenbegeleiding. De vijf indicatoren in ons onderzoek 

scoren matig tot zwak. Doelgericht acties opzetten om een visie uit te werken die kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding ondersteunt en gedragen is door heel het team, en om vervolgens deze visie te 

vertalen in de praktijk in elke klas, getuigt van een sterk schoolbeleid. Veel scholen in het onderzoek 

slagen hier onvoldoende in. 

Algemeen doen de scholen te weinig bewust aan systematische en cyclische planning van initiatieven 

op het vlak van leerlingenbegeleiding. Zowel op het niveau van de leerling, de teamleden en de school 

laten de meeste scholen belangrijke kansen liggen. Het beleid inzake leerlingenbegeleiding schiet ook 

hierin tekort. 

Opvolgen en evalueren of acties en maatregelen het beoogde effect hebben (en geen ongewenste 

neveneffecten), gebeurt te weinig. Zelden worden evaluatie- en feedbackgegevens benut om het 

handelen van de leraar of het beleid van de school in vraag te stellen en zo nodig de plannen bij te 

sturen of - als het goed is - praktijken die doeltreffend zijn te verankeren. Ditzelfde beeld doet zich 

voor op het niveau van de leerling (verhoogde zorg), de klas (brede basiszorg) en de school (kwaliteits-

ontwikkeling). 

Het hele onderzoek toont een zeer grote ontwikkelingsmarge voor kwaliteitsontwikkeling. Het 

potentiële effect van het opvolgen en bijsturen van acties op het niveau van de school of van de 

individuele ‘zorgleerling’ valt moeilijk te overschatten. 
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3. Onderzoeksvraag 3: Welke zijn volgens de scholen succesfactoren en drempels 

voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding? 

A. Succesfactoren 

We vroegen de deelnemende scholen naar factoren die kunnen helpen (of reeds geholpen hebben) 

om de leerlingenbegeleiding meer kwaliteitsvol uit te bouwen. Uit de antwoorden van directies, 

coördinatoren en leraren distilleren we een aantal factoren als sleutelelementen van/voor een goed 

zorgbeleid. 

 

De succesfactoren die de scholen noemen, stemmen opvallend goed overeen met de kenmerken van 

wat Struyf, Adriaensens en Verschueren een “geïntegreerd zorgbeleid” noemen (Struyf e.a., 2013). In 

een grootschalig OBPWO-onderzoek brachten deze onderzoekers niet alleen het zorgbeleid van de 

scholen in kaart, maar zochten ze ook naar een verband tussen de kenmerken van het zorgbeleid en 

de dragers van het beleidsvoerend vermogen. Uit het onderzoek blijkt dat scholen met een hoog 

beleidsvoerend vermogen meer kenmerken vertonen van een geïntegreerd zorgbeleid: 

- een gedragen zorgvisie 

- ondersteuning door de directie 

- ondersteunende structuren en procedures 

- schoolinterne samenwerking 

- samenwerking met de ouders 

- schoolexterne samenwerking 

- professionalisering van het schoolteam 

 

De antwoorden van de scholen in ons onderzoek bevatten veel aspecten van het algemene 

schoolbeleid, met een ruimere focus en draagwijdte dan enkel de leerlingenbegeleiding: 

- een duidelijke organisatie 

(Flexibele) structuren geven het zorgbeleid vorm en zorgen ervoor dat iedereen weet wat de 

procedures zijn en waarvoor men bij wie terecht kan. 

- heldere communicatie 

De school heeft aandacht voor communicatie en registratie: gaande van (in)formeel (en 

multidisciplinair) overleg tot een leerlingvolgsysteem en ICT als ondersteuning voor de opvolging en 

de informatiedoorstroming. 

- betrokkenheid van ouders 

De betrokkenheid van en partnerschap met de ouders (én de leerlingen) is cruciaal. Soms vraagt dit 

extra inspanningen, bijvoorbeeld door de inzet van brugfiguren. 

- deskundigheid, professionalisering en openheid voor vernieuwing 

Scholen kunnen winnen aan expertise door deel te nemen aan nascholingen, door hospiteerbeurten 

en intervisiemomenten te organiseren, door te netwerken met andere scholen, door open te staan 

voor vernieuwende inzichten …  “Klasbesprekingen geven voeding aan intervisie en uitwisselen van 

expertise tussen zorgcoördinator en leraren.” “De school doet beroep op passende externe 

ondersteuning, begeleiding, nascholing.” “We willen onze draagkracht uitdagen.” “Teamwerk in het 

team leerlingenbegeleiding” “Wat we ontwikkelden voor één kind met zorgnoden, benutten we nu voor 

anderen.” 
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- samenwerkingsverbanden

De school laat zich ondersteunen door en werkt samen met externe partners zoals het CLB, de 

pedagogische begeleidingsdienst, waarborgcoaches, stedelijke diensten, lerarenopleiders … “De 

school benut alle kansen om extra ondersteuning in de school binnen te krijgen.” 

- systematiek en kwaliteitsontwikkeling

De school besteedt voor haar (zorg)beleid aandacht aan de kwaliteitscirkel: starten met een analyse 

van de beginsituatie, doelen stellen, verbeteracties opstarten, effecten meten, bijsturen … 

Verder zien we een aantal thema’s terugkeren die te maken hebben met de schoolcultuur en met de 

schooleigen visie op diversiteit en op zorg: 

- een overtuigd zorgbeleid

Het beleid maakt van zorg één van haar speerpunten en heeft hierover een uitgesproken en gedragen 

visie. Veel scholen getuigen van een sterke traditie op het vlak van zorg. “Heel de school is ervan 

doordrongen.” “De leraren hebben een groot hart voor de leerlingen.” “Alle leraren zijn 

leerlingenbegeleiders.” 

- een positieve kijk op diversiteit

De leerlingenbegeleiding groeit in een school waar men gelooft in elke leerling, waar een kind ‘anders’ 

mag zijn of – sterker nog – waar men vertrekt van de idee dat alle kinderen anders zijn. “In onze school 

proberen we maximale kansen te geven aan alle kinderen.” “We blijven zoeken naar mogelijkheden om 

met alle kinderen aan de slag te gaan.” 

- een open en ondersteunende cultuur

Een open houding van het schoolteam t.a.v. leerlingen, ouders, personeelsleden. Voldoende 

aanspreekpunten en leraren bij wie leerlingen hun verhaal kwijt kunnen. 

- engagement

Een team dat een flinke dosis enthousiasme en engagement aan de dag legt en samen aan de slag 

gaat. Gedrevenheid en doorzettingsvermogen dus, maar ook teamgeest en zelfzorg. “Leraren dragen 

zorg voor elkaar.” 

- specifieke projecten

Schoolteams verwijzen af en toe ook naar specifieke projecten met een positief effect op het 

pedagogische klimaat en op de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding: co-teaching, talentenuur … 

Als bevorderende factoren verwijzen de scholen in mindere mate naar context- en inputfactoren. We 

durven stellen dat scholen die willen inzetten op meer kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wellicht 

vooral gebaat zijn met een focus op factoren waar het schoolbeleid vat op heeft. 

- Een gewijzigde instroom

Scholen die refereren aan inputfactoren, geven aan dat een gewijzigde instroom hen heeft geholpen 

om grondiger over het eigen zorgbeleid na te denken, om zo te komen tot een visie waarin diversiteit, 

nabijheid en betrokkenheid centraal staan: alle kinderen zijn anders, alle leraren zijn 

leerlingenbegeleiders.  

- Een ‘GOK-traditie’

Scholen die gewoon zijn een GOK-beleid te voeren, voelen zich nu vaak sterker staan op het vlak van 

leerlingenbegeleiding. Ze vermelden dat GOK gezorgd heeft voor een zekere systematiek, voor de 

nodige structuren en organisatie en voor een grote openheid ten aanzien van leerlingen met specifieke 

noden. 
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- Stabiliteit 

Een effectief zorgbeleid vraagt een zekere mate van continuïteit en ervaring, zowel bij de schoolinterne 

(directeur, zorgverantwoordelijken) als bij de schoolexterne partners (CLB). 

- Kleinschaligheid 

Een kleinere school maakt frequent informeel overleg eenvoudiger en de uitrol van een eenduidig 

zorgbeleid meer haalbaar. In kleinere klasgroepen is het volgens sommige scholen bovendien 

makkelijker om af te stemmen op de leerlingen en extra aandacht te geven waar nodig. 

 

B. Drempels 

Naast bevorderende factoren wijzen de scholen ook op factoren die de uitbouw van een kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding kunnen hinderen of afremmen. Vooreerst gaat het om enkele negatieve 

formuleringen van bovenstaande elementen: 

- een beperkte of moeizame betrokkenheid van de ouders (bv. omwille van taalproblematiek) 

- geen structurele samenwerking met het CLB 

- te weinig professionalisering en geen expertisedeling 

- geen denken in termen van kwaliteitsontwikkeling: geen concrete hulpvraag met meetbare 

doelen en acties 

- geen continuïteit in het beleid, het zorgteam, bij CLB-ankers … 

- schaalvergroting, grootte van de klasgroepen 

 

Daarnaast halen de deelnemende scholen bijkomende hinderpalen aan. Hier komen opvallend veel 

context- en inputfactoren aan bod.  

- te weinig middelen (uren, tijd, omkadering …) 

- wachtlijsten bij doorverwijzingen 

- beperkingen eigen aan de leraar: beginnende leraren die afhaken, een gebrek aan 

didactische competenties om brede basiszorg te verstrekken, een beperkte individuele 

draagkracht, afwijzen van de idee dat leerlingenbegeleiding een opdracht is voor élke leraar 

… 

- een infrastructuur met te weinig plaats voor activerende werkvormen, om te differentiëren 

- de administratieve uitwerking van een zorgbeleid 

- een te snelle implementatie van het M-decreet 

- onduidelijkheid over de ondersteuningsnetwerken 

 

In een grootschalige bevraging van 213 scholen, uitgevoerd door De Schauwer en Van de Putte (2015), 

gaven de scholen aan dat zij, om handelingsgericht werken meer volledig te implementeren, vooral 

nood hebben aan meer personeelsmiddelen, meer ondersteunend materiaal voor de aanpak van 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en extra vorming en training. 
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III. CONCLUSIES, AANDACHTSPUNTEN EN REFLECTIES 

Zijn de scholen klaar voor de uitdagingen die het M-decreet hen stelt? Dat was de uitgangsvraag voor 

dit onderzoek aan het einde van het tweede schooljaar sinds de start van de implementatie van het 

M-decreet. Het antwoord op deze vraag is een genuanceerd antwoord. Scholen verschillen immers 

sterk van elkaar wat betreft de eigenheid en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding. Bovendien 

scoren niet alle onderzochte aspecten van leerlingenbegeleiding even sterk of even zwak. 

 

Als rode draad doorheen onze bevindingen zien we de verschillen in de scores tussen het 

basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Bekeken vanuit de positie van de 

leerling (al dan niet met specifieke onderwijsbehoeften) betekent de overstap naar het secundair 

onderwijs wellicht dat hij niet langer kan rekenen op dezelfde kwaliteit van basiszorg (krachtige 

leeromgeving) en verhoogde zorg. Een dergelijke breuk in de overgang van het basis- naar het 

secundair onderwijs vraagt aandacht. 

In de bezochte basisscholen zit het met de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding meestal redelijk 

goed. Toch stellen we ons de vraag of dit voldoende is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen 

waar de scholen momenteel voor staan. 

 

De meeste scholen zetten actief in op leerlingenbegeleiding. We verwachten dat zij de kwaliteit van 

hun leerlingenbegeleiding in de nabije toekomst nog op een hoger niveau zullen tillen. Daarvoor 

investeren ze best volop in de kwaliteitsontwikkeling inzake leerlingenbegeleiding. In de meeste 

betrokken scholen blijkt die immers nog zwak uitgebouwd. Hier ligt een duidelijke ontwikkelkans en 

een krachtige hefboom om de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding verder te laten groeien. 

 

Na twee jaar M-decreet presenteren we een overzicht van de meest opvallende sterke punten en 

aandachtspunten wat betreft de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding (basiszorg en verhoogde zorg) 

en van het beleid en de kwaliteitsontwikkeling in de bezochte scholen op het vlak van 

leerlingenbegeleiding26.  

We geven dit graag mee aan alle onderwijspartners die zich inzetten voor de verdere implementatie 

van het M-decreet. 

1. Conclusies 

A. Wat betreft de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding 

Sterke punten  

- Voor de meeste van de onderzochte aspecten van leerlingenbegeleiding voldoet meer dan de 

helft van de bezochte scholen aan de verwachtingen. Meer dan 80 % van de scholen benadert 

minstens de verwachtingen. 

- De vier domeinen van leerlingenbegeleiding krijgen voldoende aandacht in de scholen die we 

bezochten. 

                                                           
26 Voor een bespreking van de verschillende deelaspecten en hun eventuele samenhang, verwijzen we naar de paragrafen 

aan het eind van deel II.1 en II.2. Daar leggen we waar mogelijk ook de link tussen onze bevindingen en de conclusies uit 

andere rapporten en meta-reviews. 
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- De leerlingen in de bezochte scholen kunnen bijna allemaal rekenen op een positief en 

stimulerend school- en klasklimaat. 

- In samenspraak met hun leerlingen zorgen de leraren voor een ordelijk klimaat en een efficiënt 

klasmanagement. 

- De meeste scholen brengen voldoende in kaart waar de mogelijkheden en behoeften liggen 

van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften of benaderen hiervoor alleszins de 

verwachting. 

 

Aandachtspunten 

- De eerste graad van het secundair onderwijs scoort op zeer veel aspecten van 

leerlingenbegeleiding duidelijk minder sterk dan de bezochte basisscholen. 

- Voor een aantal belangrijke indicatoren binnen de brede basiszorg voldoet meer dan de helft 

van de klassen van de eerste graad secundair onderwijs nog niet geheel aan de verwachtingen. 

De klassen van het basisonderwijs scoren hier eerder matig. 

- Binnen de brede basiszorg scoren in het kleuteronderwijs ‘metacognitie’ en ‘taalstimulering’ 

eerder zwak. In de klassen lager onderwijs geldt dit eveneens voor ‘interactief en betekenisvol 

leren’. In de eerste graad secundair onderwijs horen ook ‘doelgericht werken’, ‘afstemmen op 

verschillen’ en ‘adequaat feedback geven’ thuis in dit rijtje van werkpunten. 

- De leerlingen inschakelen in het leerproces en betrekken bij de aanpak van de begeleiding 

verdient nog meer aandacht, zowel in het basisonderwijs als in de eerste graad van het 

secundair onderwijs. 

- Positief kijken naar en gebruik maken van de aanwezige verschillen tussen de leerlingen in de 

klas is onvoldoende gangbaar in de bezochte scholen, vooral in het secundair onderwijs. 

- Voor het opzetten van maatregelen in de fase van de verhoogde zorg kunnen scholen zich 

versterken door beter samen te werken met de ouders en met het CLB. 

- In de meeste scholen komen de ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders weinig aan 

bod. 

- In de bezochte scholen hebben we weinig voorbeelden gezien van leraren die de onderwijs-

leersituatie bijsturen op basis van feedback- en evaluatiegegevens en van zorgteams of leraren 

die de effecten opvolgen van genomen maatregelen in de verhoogde zorg. 

 

B. Wat betreft kwaliteitsontwikkeling en beleid 

Sterke punten 

- In zeer veel scholen heeft het schoolbeleid aandacht voor de organisatie en coördinatie van 

leerlingenbegeleiding. 

- Veel scholen zijn bereid om veranderingen door te voeren wanneer deze de kwaliteit van de 

leerlingenbegeleiding ten goede komen. 

 

Aandachtspunten 

- Anderzijds stellen we vast dat de scholen nog weinig bewust omgaan met 

kwaliteitsontwikkeling op het vlak van leerlingenbegeleiding. 

- Opgebouwde expertise delen binnen het schoolteam blijkt voor veel scholen moeilijk te 

realiseren. 
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C. Succesfactoren en drempels volgens de scholen

Succesfactoren 

- een open en ondersteunende cultuur

- engagement

- een overtuigd zorgbeleid

- een duidelijke organisatie

- heldere communicatie

- samenwerkingsverbanden

- deskundigheid en open staan voor vernieuwing

- systematiek en kwaliteitsontwikkeling

- stabiliteit

Drempels 

- te weinig middelen (uren, tijd, omkadering …)

- wachtlijsten bij doorverwijzingen

- beperkingen eigen aan de leraar: beginnende leraren die afhaken, een gebrek aan didactische

competenties om brede basiszorg te verstrekken, een beperkte individuele draagkracht,

afwijzen van de idee dat leerlingenbegeleiding een opdracht is voor élke leraar …

- een infrastructuur met te weinig plaats voor activerende werkvormen, om te differentiëren

- de administratieve uitwerking van een zorgbeleid

- een te snelle implementatie van het M-decreet

- onduidelijkheid over de ondersteuningsnetwerken

2. Aandachtspunten bij de uitbouw van een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding

Dit onderzoek geeft ons inzicht in de mate waarin scholen erin slagen kwaliteitsvolle 

leerlingenbegeleiding te organiseren. We eindigen dit rapport graag met enkele aandachtspunten voor 

toekomstige initiatieven op dit vlak.  

Dit rapport is een weergave van een onderzoek in een specifieke periode. De aandacht voor 

leerlingenbegeleiding groeit en nieuwe regelgeving zorgt voor heel wat beweging. Daarom kiezen we 

ervoor de onderstaande aandachtspunten niet te vertalen in aanbevelingen voor specifieke actoren. 

Wel verwijzen we naar de sleutelfactoren genoemd bij de concluderende bespreking voor elke 

onderzoeksvraag. Bovendien nodigen we elke Vlaamse school en elke betrokken organisatie uit te 

onderzoeken of en hoe men een verschil kan maken wat betreft deze aandachtspunten: 

- doelgericht werken: doelen afstemmen op de beginsituatie van de leerlingen, doelen

expliciteren

- interactieve werkvormen

- betekenisvolle en contextrijke leerinhouden

- taalstimulerende werkvormen

- doordachte en flexibele groepering van leerlingen

- metacognitieve kennis en vaardigheden

- betrokkenheid van de leerlingen bij de opbouw van de lessen en bij het eigen leerproces
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- betrokkenheid van de leerlingen bij het uitwerken van begeleidende initiatieven en passende 

maatregelen 

- opvolgen van leervorderingen van alle leerlingen en deze gegevens benutten om de 

onderwijsleersituatie bij te sturen 

- opvolgen van de effecten van maatregelen in de verhoogde zorg 

- kwaliteitsontwikkeling in het algemeen 

- ondersteuningsbehoeften van leraren en ouders 

- de overgang van basisonderwijs naar secundair onderwijs 

3. Thema’s voor vervolgonderzoek 

In hoofdstuk II formuleerden we onder meer een antwoord op de vraag naar succesfactoren en 

drempels voor een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Hiervoor gingen we voort op de mening van 

de bezochte scholen. Een andere manier om deze onderzoeksvraag te benaderen, is om te zoeken 

naar een mogelijke samenhang tussen de onderzochte aspecten van brede basiszorg, verhoogde zorg, 

kwaliteitsontwikkeling en beleid. Ook context- en inputfactoren kunnen in rekening worden gebracht. 

 

We formuleren graag een aantal ideeën voor verder onderzoek inzake leerlingenbegeleiding: 

- Hoe grijpen de afzonderlijke kenmerken van brede basiszorg en verhoogde zorg op elkaar in? 

- Welke invloed gaat er uit van het schoolbeleid en de kwaliteitsontwikkeling op school? 

- Welke context- en inputfactoren faciliteren of belemmeren de kwaliteit van de 

leerlingenbegeleiding? 

- Welke beïnvloedende factoren vertonen een samenhang en wat kunnen hefbomen zijn om 

deze samenhangende factoren in beweging te krijgen? 

- Is het mogelijk types van scholen te onderscheiden met een sterkere dan wel een zwakkere 

leerlingenbegeleiding? Hoe kunnen we in deze verschillende types van scholen zorgen voor 

groei? 
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V. BIJLAGEN

Bijlage 1 – Onderzoekskader 

N.B. De operationalisering van leerlingenbegeleiding in dit onderzoek is niet identiek aan het instrument dat de 

onderwijsinspectie in Inspectie 2.0 gebruikt voor het onderzoek van het kwaliteitsgebied leerlingenbegeleiding.

DIMENSIE 1 - Passende begeleiding voor alle leerlingen: brede basiszorg, krachtige leeromgeving 

Cluster 1.1 Positief en stimulerend school- en klasklimaat 

Indicator LLB1 - De leraren investeren in positieve en ondersteunende relaties en interacties. 

Kritische kenmerken: 

- ontspannen sfeer

- warmte en empathie uitstralen

- leerlingen op positieve manier aanspreken

- voldoende hoge verwachtingen stellen

- accepteren dat leerlingen fouten maken

- bijdragen van leerlingen honoreren

- geen kwetsende of rolbevestigende opmerkingen maken

- stimuleren dat leerlingen naar elkaar luisteren

- leerlingen laten uitspreken

- verschillen accepteren

- rekening houden met verschillen

- onderlinge solidariteit onder leerlingen bevorderen

Indicator LLB2 - De leraren zorgen samen met de leerlingen voor een ordelijk klimaat. 

Kritische kenmerken: 

- in- en uitgaan klassen en overgangsmomenten verlopen gestructureerd / ordelijk

- duidelijke regels en afspraken

- inspraak van leerlingen

- consequent hanteren van regels en afspraken

- duidelijke grenzen stellen en waken over afgesproken omgangsvormen en regels

- tijdig en passend optreden bij ordeverstoringen

- strategieën gebruiken om ongewenst gedrag te vermijden

Cluster 1.2 Doelgericht werken 

LLB3 - De leraren benutten de beginsituatie van de leerlingen om haalbare en uitdagende doelen te 

stellen en om het onderwijsleerproces vorm te geven. 

- beginsituatie van leerlingen (BS kennen, voorkennis activeren, context en behoeften van leerlingen in kaart

brengen) 

 

- aansluiten bij zone van naaste ontwikkeling (doelen en aanpak afstemmen op beginsituatie, haalbare en

uitdagende doelen) 

LLB4 - De leraren expliciteren de doelen en de beoordelingscriteria. 

- doelen en beoordelingscriteria helder uitleggen zodat leerlingen dit begrijpen en eigenaar worden van het

leerproces 

Cluster 1.3 Efficiënte klasorganisatie 

LLB5 - De leraren zorgen voor een doelmatig klasmanagement. 

- zorgen dat leerlingen weten wat ze moeten doen als ze hulp nodig hebben bij hun werk en wanneer ze hulp

kunnen vragen 

- zorgen dat leerlingen weten wat ze moeten doen als ze hun werk klaar hebben

- duidelijk maken welke materialen kunnen worden gebruikt

LLB6 - De leraren gebruiken de onderwijstijd efficiënt. 
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  - tijdig starten en eindigen van activiteiten/lessen 

  - geen tijd verloren laten gaan aan begin, tijdens of op het einde van de les 

  - geen dode momenten  

  - activiteiten/lessen focussen op dingen die van belang zijn 

  - activiteiten/lessen/evaluaties zijn gericht op de doelen 

  - activiteiten/lessen zijn coherent gepland 

Cluster 1.4 Interactief en betekenisvol leren 

LLB7 - De leraren hanteren activerende werkvormen. 

  - gebruik maken van gespreks- en discussievormen 

  - zorgen voor geleide (in)oefening 

  - leerlingen in groepen laten werken 

  - gebruik maken van een variëteit aan instructiestrategieën 

  - variatie opdrachten/lesmaterialen 

LLB8 - De leraren zorgen voor een betekenisvol aanbod. 

  - authentieke, realistische, levensechte, betekenisvolle contexten 

  - aansluiting bij interesses en leef- en belevingswereld 

  - werkelijkheidsgerichtheid 

  - benutten van incidenteel leren 

LLB9 - De leraren stimuleren de taalvaardigheid van de leerlingen. 

  - taalvaardigheidsonderwijs wordt structureel in alle activiteiten/lessen ingebouwd 

  - leraar staat model (verzorgd taalgebruik, duidelijke articulatie, spreekt in volledige zinnen, …) 

  - gaat na of de leerlingen de instructie/uitleg begrijpen 

  - veel (open) vragen stellen 

  - interactie tussen leraar en leerling bevorderen 

  - onderlinge interactie tussen leerlingen bevorderen 

 

 - instructietaal aanpassen aan (taalzwakkere) leerlingen (extra voorbeelden geven, herformuleringen, 

herhalingen, gebaren gebruiken, opdrachten visueel / met prenten / met materiaal ondersteunen, …) 

Cluster 1.5 Materiële leef- en leeromgeving 

LLB10 - De leermiddelen en infrastructuur zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de 

leerlingen. 

  - leermiddelen en infrastructuur zijn aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen 

  - functioneel inzetten van leermiddelen en infrastructuur  

  - fysiek comfort (temperatuur, akoestiek, licht, ventilatie, netheid) 

Cluster 1.6 Positief omgaan met en afstemmen op verschillen 

LLB11 - De leraren groeperen de leerlingen doordacht, met het oog op het nastreven/bereiken van de 

doelen. 

  - flexibele groepering (heterogeen, homogeen) 

LLB12 - De leraren stemmen de activiteiten/de instructie/de verwerking van de leerstof af op de 

mogelijkheden en behoeften van alle leerlingen. 

  - differentiëren 

Cluster 1.7 Metacognitieve kennis en vaardigheden 

LLB13 - De leraren stimuleren leerlingen om na te denken over zichzelf, de anderen, de taak en de 

aanpak van de taak. 

  - leerlingen laten nadenken over gegeven antwoorden/oplossingen/zichzelf/de taak/de aanpak van de taak 

LLB14 - De leraren stimuleren leerlingen om strategieën in te zetten bij de aanpak van taken. 

  - zelfsturing stimuleren 

  - leerlingen aanzetten om stapsgewijs te werk te gaan 

  - leerlingen aanzetten om taken te controleren 
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- leerlingen aanzetten om oplossingen te checken

Cluster 1.8 Opvolging 

LLB15 - De leraren geven de leerlingen adequate feedback met het oog op de voortgang in het leer- en 

ontwikkelingsproces. 

- inbedding in het onderwijsleerproces

- effectieve feedback (begrijpbaar, constructief, motiverend, goed getimed, gedoseerd, kort na leerervaring, in

sfeer van veiligheid en vertrouwen) 

 

- specifieke feedback (gericht op zelfniveau, taakniveau, procesniveau, zelfregulerend niveau) (gericht op de

doelen: feedup; op voorbije stappen in leerproces: feedback; op volgende stappen in leerproces: feedforward) 

LLB16 - De leraren volgen het leer- en ontwikkelingsproces van alle leerlingen op. 

- KVS/LVS

- diverse vormen van permanente en gerichte observatie

- vormen zachte en harde evaluatie

- formatieve en summatieve toetsing

- genormeerde en schooleigen testing

LLB17 - De leraren sturen het onderwijsleerproces bij op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

- bijsturen van het onderwijsleerproces

- nagaan of de brede basiszorg volstaat

DIMENSIE 2 - Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen: verhoogde zorg 

Cluster 2.1 Beeldvorming 

LLB18 - Het schoolteam detecteert en analyseert de mogelijkheden en behoeften van bepaalde 

leerlingen die in hun leer- of ontwikkelingsproces vastlopen. 

- relevante leerling- en contextgegevens in kaart brengen

- gericht interne en extra informatie verzamelen

- gegevens totale persoonlijkheidsontwikkeling (cognitieve, dynamisch-affectieve en motorische ontwikkeling)

- gegevens verschillende domeinen van leerlingenbegeleiding (leren en studeren, leerloopbaan, sociaal-

emotionele ontplooiing, fysiek welzijn) 

- mogelijkheden en behoeften in kaart brengen (sterkteperspectief: positieve aspecten zijn van belang)

- hanteerbaar (gegevens zijn overzichtelijk, toegankelijk en gebruiksvriendelijk voor de teamleden)

- grondige analyse van de verzamelde gegevens

- formuleren van specifieke onderwijsbehoeften

Cluster 2.2 Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen 

LLB19 - Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften plant het schoolteam redelijke en gepaste 

aanpassingen, in overleg met de leerling, waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, 

differentiërende, compenserende en/of dispenserende maatregelen. 

 De maatregelen: 

- zijn maatwerk

- zijn SMART

- hebben ook voor andere leerlingen en positieve impact

- komen tot stand in overleg met alle betrokkenen i.c. leerling, ouders/thuisomgeving, leraren, relevante

externen 

- worden goed gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd

- zijn gebaseerd op expertise en observaties van teamleden en eventuele andere betrokken hulpverleners

- zijn ingebed in de schooleigen visie op leerlingenbegeleiding

LLB20 - Om een begeleiding op maat voor bepaalde leerlingen te kunnen bieden, werkt de school (de 

klassenraad) op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het centrum voor 

leerlingenbegeleiding en de ouders. 
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- inschakelen hulp van CLB

- duidelijke afspraken en gerichte procedures

- samenwerking en gericht overleg met ouders

LLB21 - Het schoolteam heeft zicht op de onderwijsbehoeften van de leerling en de 

ondersteuningsbehoeften van het onderwijspersoneel en de ouders. 

De school brengt de specifieke onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen in kaart en heeft hierbij aandacht 

voor en zicht op: 

- de ondersteuningsbehoeften van de leraren

- de ondersteuningsbehoeften van de ouders

Cluster 2.3 Opvolgen van de effecten van de verhoogde zorg 

LLB22 - Het schoolteam volgt de gewenste en ongewenste effecten op van de verhoogde zorg op het 

niveau van de leerling, de leraren en de school. 

- regelmatige kindcontacten met het oog op een tussentijdse analyse van de ondernomen acties

- aftoetsen onderwijsbehoeften van de leraren

- regelmatig overleg met ouders

DIMENSIE 3 - Vier begeleidingsdomeinen 

Cluster 3.1 Leren en studeren 

LLB23 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van leren en studeren. 

- aanpak afstemmen op verschillen tussen leerlingen (krachtige leeromgeving, flexibele groeperingsvormen,

differentiëren en remediëren) 

- stimuleren van metacognitieve kennis en vaardigheden

LLB24 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van leren en studeren. 

Plannen van redelijke en gepaste aanpassingen waaronder het inzetten van stimulerende, remediërende, 

differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen 

Deze maatregelen zijn: 

- maatwerk;

- SMART geformuleerd;

- hebben ook voor andere leerlingen een positieve impact;

- komen tot stand in overleg met alle betrokkenen i.c. de leerling, ouders/thuisomgeving, leraren, relevante

externen; 

- worden gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd;

- zijn gebaseerd op expertise en observaties van teamleden en eventuele andere betrokken hulpverleners;

- zijn ingebed in de schooleigen visie op leerlingenbegeleiding.

Cluster 3.2 Leerloopbaan 

LLB25 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de leerloopbaan. 

- initiatieven om de leerlingen inzicht in individuele competenties te geven

- ondersteuning voor vlotte overgang tussen verschillende groepen, leerjaren en onderwijsniveaus

- stimuleren van kleuterparticipatie

- aandacht voor horizonverruiming en keuzebekwaamheid vanuit eigen interesses en competenties leerlingen

- verstrekken van informatie over de studiemogelijkheden

- opvolging afwezigheden

- opvolging tuchtmaatregelen

LLB26 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de leerloopbaan. 

Plannen van specifieke maatregelen/acties om de leerloopbaan van bepaalde leerlingen te ondersteunen 

(afwezigheden, tucht, moeilijke oriënteringen) 

Deze maatregelen zijn: 

- maatwerk;
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   - SMART geformuleerd; 

   - hebben ook voor andere leerlingen een positieve impact; 

 

  - komen tot stand in overleg met alle betrokkenen i.c. de leerling, ouders/thuisomgeving, leraren, relevante 

externen; 

   - worden gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd; 

   - zijn gebaseerd op expertise en observaties van teamleden en eventuele andere betrokken hulpverleners; 

   - zijn ingebed in de schooleigen visie op leerlingenbegeleiding. 

Cluster 3.3 Sociaal-emotionele ontplooiing 

LLB27 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing. 

  - zicht op sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 

  - preventieve maatregelen om welbevinden te verhogen 

  - investeren in positieve en ondersteunende relaties en interacties 

  - team en leerlingen zorgen samen voor een gestructureerd en ordelijk klimaat 

LLB28 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van de sociaal-emotionele ontplooiing. 

 

Plannen van specifieke maatregelen/acties om de sociaal-emotionele ontplooiing van bepaalde leerlingen te 

ondersteunen 

 Deze maatregelen zijn: 

   - maatwerk; 

   - SMART geformuleerd; 

   - hebben ook voor andere leerlingen een positieve impact; 

 

  - komen tot stand in overleg met alle betrokkenen i.c. de leerling, ouders/thuisomgeving, leraren, relevante 

externen; 

   - worden gemotiveerd en herhaaldelijk gecommuniceerd; 

   - zijn gebaseerd op expertise en observaties van teamleden en eventuele andere betrokken hulpverleners; 

   - zijn ingebed in de schooleigen visie op leerlingenbegeleiding. 

Cluster 3.4 Fysiek welzijn 

LLB29 - Het schoolteam biedt brede basiszorg op het vlak van fysiek welzijn. 

  - gezamenlijke visie schoolteam m.b.t. gezondheid op school 

  - maatregelen en acties om de gezondheid van leerlingen te vrijwaren/ te bevorderen 

  - samenwerking met het CLB i.f.v. uitwerken gezondheidsbeleid 

LLB30 - Het schoolteam biedt verhoogde zorg op het vlak van fysiek welzijn. 

  - specifieke maatregelen/acties om het fysieke welzijn van bepaalde leerlingen te ondersteunen 

 

DIMENSIE 4 - Verbindend samenwerken 

Cluster 4.1 Samenwerking met de leerling 

LLB31 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de leerling. 

  - gelijkwaardige partners 

  - leerling betrekken bij begeleiding 

  - uitwisselen van zienswijzen  

  - transparante leerlingenbegeleiding 

  - aandacht voor andere culturen, opvoedingsstijlen en socio-economische milieus 

Cluster 4.2 Samenwerking met de ouders / thuisomgeving 

LLB32 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de ouders / thuisomgeving. 

  - ouders zijn gelijkwaardige partners 

  - communicatie en samenwerking met ouders 

  - participatie (= overleggen, afstemmen en rekening houden met elkaar) én dialoog 

  - transparante leerlingenbegeleiding 

  - aandacht voor andere culturen, opvoedingsstijlen en socio-economische milieus 
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Cluster 4.3 Samenwerking met het CLB 

LLB33 - Het schoolteam werkt op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het 

CLB. 

- het schoolteam streeft naar een gedeelde visie school-CLB op leerlingenbegeleiding

- transparante en schoolspecifieke afspraken

- ondersteuning CLB sluit aan bij de noden van leerlingen, leraren en school

- CLB fungeert als draaischijf tussen school en buitenschoolse hulpverlening

- systematische samenwerking (bv. regelmatig gestructureerd overleg, …)

- planmatige samenwerking (op niveau van leerlingen, leraren en school)

- schoolteam formuleert hulpvragen aan het CLB

Cluster 4.4 Samenwerking met andere relevante partners 

LLB34 - Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met andere relevante partners. 

- de school bouwt samenwerkingsverbanden uit met relevante partners die het leren en onderwijzen / de

leerlingenbegeleiding ten goede komen (prioriteiten i.f.v. van leren en onderwijzen) 

- de school verbindt de schoolpraktijk met lokale en brede omgeving
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DIMENSIE 5 - Organisatie en coördinatie van de leerlingenbegeleiding 

LLB35 - Structuren en afspraken, rollen en taken ondersteunen de organisatie van de 

leerlingenbegeleiding. 

  - duidelijke keuzes, afspraken en procedures 

  - heldere structuren  

  - duidelijke rollen en taken 

LLB36 - De schoolleiding/de zorgcoördinator/het zorgteam/de cel leerlingenbegeleiding coördineert 

alle begeleidingsinitiatieven én stimuleert, steunt en stuurt de begeleidingsinitiatieven aan. 

  - degelijke coördinatie 

  - afstemming met de verschillende participanten 

  - stimuleren, steunen en aansturen van de begeleidingsinitiatieven (brede basiszorg en verhoogde zorg) 

  - opvolging van gemaakte keuzes, afspraken en procedures 

 

DIMENSIE 6 - Kwaliteitsontwikkeling 

LLB37 - Het schoolteam gaat uit van een gedragen visie op leerlingenbegeleiding. 

  - gezamenlijke visie 

  - dezelfde meningen/ opvattingen 

  - persoonlijke betrokkenheid  

  - draagvlak 

LLB38 - De school plant haar leerlingenbegeleiding systematisch en cyclisch. 

  - beeldvorming 

  - planmatig op het niveau van de leerling, de teamleden en de school 

  - systematisch 

  - cyclisch 

LLB39 - De school volgt de doeltreffendheid van de leerlingenbegeleiding op. 

  - gericht verzamelen van data 

  - dynamisch proces van reflecteren en evalueren 

  - opvolging van gemaakte keuzes, afspraken en procedures 

LLB40 - De school verankert doeltreffende praktijken en doet de nodige bijstellingen in de 

leerlingenbegeleiding op het niveau van de leerling, de teamleden en de school. 

  - proces is gericht op bijsturen en borgen  

  - gericht op concreet handelen op het niveau van leerling, teamleden en school 

LLB41 - De teamleden handelen naar de visie op leerlingenbegeleiding. 

  - visie is ‘zichtbaar’ tot op de klasvloer 

 

DIMENSIE 7 - Innovatieve en lerende organisatiecultuur 

LLB42 - De school initieert veranderingen om de leerlingenbegeleiding te verbeteren. 

  - systematisch professionaliseringsbeleid 

 

 - professionaliseringsinitiatieven (gekoppeld aan ondersteuningsbehoeften van leraren / prioritaire doelen op het 

vlak van leerlingenbegeleiding) 

  - nieuwe benaderingen en werkwijzen uitproberen 

LLB43 - De school stimuleert de samenwerking tussen de teamleden en het leren van en met elkaar met 

het oog op expertisedeling. 

 

 - de school bevordert de professionele dialoog en reflectie over leerlingenbegeleiding en biedt de nodige 

ondersteuning 

  - interne en externe expertisedeling 

  



52 

Bijlage 2 – Onderzoeksinstrumenten 

• Kijkwijzer klasobservaties

Onderzoek leerlingenbegeleiding: Observatieformulier klasbezoeken 

Aandachtspunten observaties dimensie 1 (brede basiszorg) 

Toelichting 

De vermelde aandachtspunten (kritische kenmerken) zijn bedoeld als hulpmiddel om op het niveau van de 

indicatoren een oordeel te kunnen geven. Ze hoeven niet in elke klasgroep volledig traceerbaar te zijn. We 

hanteren een vierpuntenschaal (beneden de verwachting, benadert de verwachting, volgens de verwachting, 

overstijgt de verwachting). Wanneer we het onderdeel niet kunnen observeren scoren we NO (niet 

observeerbaar). 

A. Identificatiegegevens en algemene informatie

Naam instelling / instellingsnummer: 

Inspecteur/ Observant: 

Groep / Leerjaar: 

Opmerkingen: 

Activiteit / Leergebied / vak: 

B. Kijkwijzer

DIMENSIE 1: PASSENDE BEGELEIDING VOOR ALLE LEERLINGEN 

BREDE BASISZORG 

KRACHTIGE LEEROMGEVING 

CLUSTER INDICATOR KRITISCHE KENMERKEN SCORE 

1.1 Positief en 

stimulerend school- 

en klasklimaat 

De leraar investeert in positieve 

en ondersteunende relaties en 

interacties (LLB1). 

ontspannen sfeer 

warmte en empathie uitstralen 

leerlingen op positieve manier aanspreken 

hoge verwachtingen stellen 

accepteren dat leerlingen fouten maken 

bijdragen van leerlingen honoreren 

geen kwetsende of rolbevestigende opmerkingen 

maken 

stimuleren dat leerlingen naar elkaar luisteren 

leerlingen laten uitspreken 

verschillen accepteren 

rekening houden met verschillen 

onderlinge solidariteit onder leerlingen 

bevorderen 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 

De leraar zorgt samen met de 

leerlingen voor een ordelijk 

klimaat (LLB2). 

in- en uitgaan klassen en overgangsmomenten 

verlopen gestructureerd/ordelijk 

duidelijke regels en afspraken 

inspraak van leerlingen 

consequent hanteren van regels en afspraken 

duidelijke grenzen stellen en waken over 

afgesproken omgangsvormen en regels 

tijdig en passend optreden bij ordeverstoringen 

strategieën gebruiken om ongewenst gedrag te 

vermijden 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 

1.2 Doelgericht 

werken 

De leraar expliciteert de doelen 

en de beoordelingscriteria (LLB4). 

doelen en beoordelingscriteria helder uitleggen 

zodat leerlingen dit begrijpen en eigenaar worden 

van het leerproces 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 
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1.3 Efficiënte 

organisatie 

 

 

De leraar zorgt voor een 

doelmatig klasmanagement 

(LLB5). 

zorgen dat leerlingen weten wat ze moeten doen 

als ze hulp nodig hebben bij hun werk en wanneer 

ze hulp kunnen vragen 

zorgen dat leerlingen weten wat ze moeten doen 

als ze hun werk klaar hebben 

duidelijk maken welke materialen kunnen worden 

gebruikt 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

De leraar gebruikt de 

onderwijstijd efficiënt (LLB6). 

tijdig starten en eindigen van activiteiten/lessen 

geen tijd verloren laten gaan aan begin, tijdens of 

op het einde van de les 

geen dode momenten 

activiteiten/lessen focussen op dingen die van 

belang zijn 

activiteiten/lessen/evaluaties zijn gericht op de 

doelen 

activiteiten/lessen zijn coherent gepland 

 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

1.4 Interactief en 

betekenisvol leren 

De leraar hanteert activerende 

werkvormen (LLB7). 

gebruik maken van gespreks- en discussievormen 

zorgen voor geleide (in)oefening 

leerlingen in groepen laten werken 

gebruik maken van een variëteit aan 

instructiestrategieën 

variatie opdrachten/lesmaterialen 

 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

De leraar zorgt voor een 

betekenisvol aanbod (LLB8). 

authentieke, realistische, levensechte, 

betekenisvolle contexten 

aansluiting bij interesses en leef- en 

belevingswereld 

werkelijkheidsgerichtheid 

benutten van incidenteel leren 

 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

De leraar stimuleert de 

taalvaardigheid van de leerlingen 

(LLB9). 

taalvaardigheidsonderwijs wordt structureel in alle 

activiteiten/lessen ingebouwd 

leraar staat model (verzorgd taalgebruik, duidelijke 

articulatie, spreekt in volledige zinnen, …) 

gaat na of de leerlingen de instructie/uitleg 

begrijpen 

veel (open) vragen stellen 

interactie tussen leraar en leerling bevorderen 

onderlinge interactie tussen leerlingen bevorderen 

instructietaal aanpassen aan (taalzwakkere) 

leerlingen (extra voorbeelden geven, 

herformuleringen, herhalingen, gebaren 

gebruiken, opdrachten visueel / met prenten / met 

materiaal ondersteunen, …) 

 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

1.5 Materiële leef- en 

leeromgeving 

De leermiddelen en 

infrastructuur zijn aangepast aan 

de mogelijkheden en behoeften 

van de leerlingen (LLB10). 

 

leermiddelen en infrastructuur zijn aangepast aan 

de mogelijkheden en behoeften van de leerlingen 

functioneel inzetten van leermiddelen en 

infrastructuur 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  

1.6 Positief omgaan 

met en afstemmen 

op verschillen 

De leraar groepeert de leerlingen 

doordacht, met het oog op het 

nastreven/bereiken van de 

doelen (LLB11). 

 

flexibele groepering (heterogeen, homogeen) 1 – 2 – 3 – 4 – NO  

De leraar stemt de activiteiten/de 

instructie/de verwerking van de 

leerstof af op de mogelijkheden 

en behoeften van de leerlingen 

(LLB12). 

differentiëren 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 2 – 3 – 4 – NO  



54 

1.7 Metacognitieve 

kennis en 

vaardigheden 

De leraar stimuleert de leerlingen 

om na te denken over zichzelf, de 

anderen, de taak en de aanpak 

van de taak (LLB13). 

leerlingen laten nadenken over gegeven 

antwoorden/oplossingen/zichzelf/de taak/de 

aanpak van de taak 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 

De leraar stimuleert leerlingen 

om strategieën in te zetten bij de 

aanpak van taken (LLB14). 

zelfsturing stimuleren 

leerlingen aanzetten om stapsgewijs te werk te 

gaan 

taken te controleren 

oplossingen te checken 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 

1.8 Opvolging De leraar geeft de leerlingen 

adequate feedback met het oog 

op de voortgang in het leer- en 

ontwikkelingsproces (LLB15). 

inbedding in onderwijsleerproces 

effectieve feedback (begrijpbaar, constructief, 

motiverend, goed getimed, gedoseerd, kort na 

leerervaring, in sfeer van veiligheid en vertrouwen) 

specifieke feedback (gericht op zelfniveau, 

taakniveau, procesniveau, zelfregulerend niveau / 

gericht op de doelen – feedup, op voorbije 

stappen in leerproces – feedback, op volgende 

stappen in leerproces – feedforward) 

1 – 2 – 3 – 4 – NO 

NOTITIES DIMENSIE 1 
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• Gesprek met leerlingen: semigestructureerd diepte-interview

ONDERZOEKSVRAAG:  In welke mate zorgen scholen voor een passende begeleiding voor alle leerlingen (brede basiszorg) en bepaalde 

leerlingen (verhoogde zorg) met het oog op gelijke onderwijskansen? 

ONDERZOEKSDIMENSIE CLUSTER INDICATOR 

S
U

B
S

T
A

N
T

IE
F

 O
N

D
E

R
Z

O
E

K
 

DIMENSIE 1: passende begeleiding (brede basiszorg) 

Een krachtige leeromgeving uitbouwen voor alle 

leerlingen 

Positief en stimulerend school- en klasklimaat LLB1 LLB2 

Doelgericht werken LLB3 LLB4 

Efficiënte klasorganisatie LLB5 LLB6 

Interactief en betekenisvol leren LLB7 LLB8 LLB9 

Materiële leef- en leeromgeving LLB10 

Positief omgaan met en afstemmen op verschillen LLB11 LLB12 

Metacognitieve kennis en vaardigheden stimuleren LLB13 LLB14 

Opvolging en feedback LLB15 LLB16 LLB17 

DIMENSIE 2: passende begeleiding 

(verhoogde zorg) 

Beeldvorming LLB18 

Passende begeleiding voor bepaalde leerlingen LLB19 LLB20 LLB21 

Opvolging van effecten van de verhoogde zorg LLB22 

DIMENSIE 3: vier begeleidingsdomeinen Leren en studeren LLB23 LLB24 

Leerloopbaan LLB25 LLB26 

Sociaal emotionele ontplooiing LLB27 LLB28 

Fysiek welzijn LLB29 LLB30 

DIMENSIE 4: verbindend samenwerken Samenwerking met de leerling LLB31 

Samenwerking met de ouders / thuisomgeving LLB32 

Samenwerking met het CLB LLB23 

Samenwerking met andere relevante partners LLB34 

ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN:
Basisonderwijs: 9 leerlingen: 

- drie uit het vierde leerjaar

- drie uit het vijfde leerjaar

- drie uit het zesde leerjaar

Secundair onderwijs: 10 leerlingen: 

- vijf leerlingen uit het eerste jaar     (A -stroom + B -stroom)

- vijf leerlingen uit het tweede jaar   (A -stroom + B -stroom)
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TAAKVERDELING: 
Moderator: 

- Begeleidt de reflectieactiviteit met de leerlingen aan de hand van de rubriek ‘praktisch verloop’ uit deze leidraad. 

- Legt op voorhand de nodige materialen klaar. (Leg alle materialen per reflectieactiviteit op een andere tafel klaar). 

- Vraagt door bij de leerlingen om succesfactoren en belemmerende factoren op te sporen. 

- Checkt voldoende af of elke leerling gezegd kreeg wat hij of zij wilde vertellen. 

 

Secretaris: 

- Hanteert de powerpointpresentatie tijdens het groepsgesprek. 

- Neemt verslag van de mondelinge toelichting die de leerlingen geven bij hun persoonlijke scores. 

- Bewaakt de tijd 

 

 

GESPREKSREGELS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODIEK: kwalitatief onderzoek: semigestructureerd diepte -interview 
Aan de hand van 20 covers van het tijdschrift ‘KLASSE VOOR LERAREN’, sporen we met een groep leerlingen naar succesfactoren en belemmerende factoren van de 

leerbegeleiding op hun school. De gekozen covers zijn dekkend voor alle indicatoren van de vier dimensies in het onderzoek naar de kwaliteit van de leerbegeleiding. 

Tijdens het diepte –interview met de leerlingen echter slechts een selectie indicatoren aan bod. 

  

- Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zeggen wat ik wil zeggen. 
- Ik durf voor mijn eigen mening op te komen. 
- Ik ben eerlijk, ik probeer de waarheid te vertellen. 
- Ik doe me niet anders voor dan ik ben. 
- Ik vraag om uitleg als ik iets niet goed begrepen heb. 
- Ik onderbreek het verhaal van een ander niet. 
- Ik geef geen commentaar op de mening van een ander. 
- Ik vertel de mening of het verhaal van een leerling niet door aan anderen. 
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VOORBEELDEN: 

MATERIAALLIJST: 
20 genummerde covers van het tijdschrift ‘Klasse’ 

beamer 

laptop 

stick met bestand: LLB leerlingen_verslagpagina.pptx 
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PRAKTISCH VERLOOP: 
1. Verspreid de 20 covers van het tijdschrift ‘KLASSE VOOR LERAREN’ op een tafel. Ga er met de groep leerlingen rond staan. 

 

2. Duiden van het gesprek: 

Op vraag van de minister van Onderwijs onderzoekt de onderwijsinspectie in welke mate leraren er in Vlaanderen in slagen om al hun leerlingen te begeleiden en te 

ondersteunen in hun totale ontwikkeling. Om hierop een antwoord te geven, gaat de onderwijsinspectie op onderzoek in een aantal scholen. We bezoeken een 

aantal klassen, bekijken een aantal documenten en voeren gesprekken met jullie leraren en met een aantal ouders. Maar we willen ook van de leerlingen zelf horen 

hoe jullie denken over het onderwijs en de hulp die jullie krijgen. Daarover zullen we het hebben tijdens dit gesprek. 

 

3. Neem volgende gespreksregels door met de leerlingen: 

- Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zeggen wat ik wil zeggen. 

- Ik durf voor mijn eigen mening op te komen. 

- Ik ben eerlijk, ik probeer de waarheid te vertellen. 

- Ik doe me niet anders voor dan ik ben. 

- Ik vraag om uitleg als ik iets niet goed begrepen heb. 

- Ik onderbreek het verhaal van een ander niet. 

- Ik geef geen commentaar op de mening van een ander. 

- Ik vertel de mening of het verhaal van een leerling niet door aan anderen 

 

4. Instructie: 

Tot januari 2015 was Klasse een gratis maandblad voor leraren in het Vlaams onderwijs. Het magazine bestaat nog steeds, maar verschijnt nu 4 keer per schooljaar. 

Leraren kunnen er interviews en reportages lezen over allerlei onderwijsinhoudelijke thema’s zoals; ‘pesten op school’, ‘huiswerk’, ‘stress in de klas’, … 

Over een aantal van die thema’s willen we het ook met jullie hebben in een groepsgesprek. 

Straks kiezen jullie elk een cover waarbij je meteen aan jouw school moet denken. Maar je mag natuurlijk ook een cover kiezen, omdat je vindt dat die helemaal 

niet bij jouw school past. 

 

5. Alle leerlingen kiezen één cover. (De secretaris houdt alle overgebleven covers bij) 

 

6. Vraag welke leerling als eerste iets wil vertellen, of duid desnoods zelf een leerling aan. 

 

7. De leerling zegt het nummer van de gekozen cover en toont de cover aan de groep. Ondertussen projecteert de secretaris de overeenkomstige dia uit 

het bestand: LLB leerlingen_verslagpagina.pptx 
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8. Interview:

A. individuele leerling:

- Waarom koos jij deze cover? Heeft die iets met jouw school te maken?

B. groepsgesprek:

- De moderator leest hardop de coverstory voor die bij deze voorpagina hoort.

- De moderator verwoordt één van de reflectievragen op de dia.

- Bespreek één of meerdere reflectievragen met de andere leerlingen uit de groep.

9. Tijdens het interview noteert de secretaris

enkele kernwoorden uit de getuigenissen

van de leerlingen rechtstreeks in de

powerpointpresentatie van de overeenkomstige

dia. De secretaris ordent deze volgens

belemmerende factoren en succesfactoren.

10. Tijdsindicatie:

Voorzie in de bespreking niet meer dan

5 minuten per cover.
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• Gesprek met ouders: semigestructureerd diepte-interview 

VOORBEREIDING: 
Contacteer enige tijd op voorhand de directeur van de school en benadruk in dat gesprek het belang van ouderparticipatie voor de kwaliteit van het onderzoek 

naar de leerlingenbegeleiding. De school is verder vrij om zelf ouders aan te spreken. We vragen de directeur wel om ouders te contacteren die representatief zijn 

voor de schoolpopulatie. 

 

TAAKVERDELING: 
Moderator: 

- Begeleidt het gesprek met de ouders aan de hand van de leidraad en de bijhorende powerpoint: LLB_OUDERS_mindmap.pptx 

- Druk overeenkomstig het aantal deelnemers volgend bestand af: LLB_OUDERS_mindmap_werkvorm.pptx 

Secretaris: 

- Hanteert de powerpointpresentatie tijdens het groepsgesprek. 

- Neemt verslag van de mondelinge toelichting die de ouders geven de verschillende velden van de mindmap. 

- Bewaakt de tijd (90’) 

 

MATERIAALLIJST: 
- Elke deelnemer beschikt over de mindmap: ‘ziet de school mijn kind’ 

- beamer 

- laptop 

- stick met bestand: LLB OUDERS_mindmap.pptx 

- Kleurpotloden (groen-oranje-rood) 

 

PRAKTISCH VERLOOP: 
Aan het begin van een gesprek projecteer je de mindmap voor de ouders. Leg kort uit dat je samen met de ouders het beeld wil samenstellen over de mate waarin 

de school leerlingen begeleidt binnen 4 thema’s: 

- sociaal emotionele ontplooiing 

- leren en studeren 

- leerloopbaan 

- fysiek welzijn 

Benadruk dat dit onderzoek niet resulteert in een eindoordeel voor de school. Uit de verzamelde informatie wil de onderwijsinspectie op vraag van de minister 

van onderwijs een stand van zaken opmaken betreffende de leerlingenbegeleiding in het Vlaams Onderwijs.  
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BESPREKING VAN DE 4 BEGELEIDINGSDOMEINEN: 
Bijvoorbeeld: 1. Sociaal emotionele ontplooiing 

A. Geef aan de hand van de kernwoorden op de mindmap voldoende toelichting bij dit begeleidingsdomein.

B. Laat de ouders nu even reflecteren over welke elementen reeds sterk aan bod komen in de school en welke elementen in ontwikkeling zijn.

Laat ouders die dat wensen die velden ook effectief inkleuren op hun mindmap:

C. Bespreek samen met de ouders hoe ze

de verschillende elementen inschatten.
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• Gesprek met leraren

1. VOORBEREIDINGSFASE

A. doelstelling:
In dit gesprek met enkele leraren willen we aan de hand van casuïstiek nagaan in welke mate leraren:
- de mogelijkheden en behoeften van leerlingen detecteren en analyseren.
- een begeleiding op maat bieden voor (bepaalde) leerlingen.
- de gewenste en ongewenste effecten van de leerlingenbegeleiding onderzoeken.
- hiervoor op een systematische, planmatige wijze samenwerken met het CLB en de ouders.

B. Praktische voorbereiding:
Selectie leraren:

- Basisonderwijs:
Vaardig 3 leraren af voor dit gesprek (kleuter –onderbouw -bovenbouw)

- Secundair onderwijs:
Vaardig 4 leraren af voor dit gesprek (A -stroom + B -stroom)

Informatie voor deze leraren: 
In dialoog verkennen we de mate waarin leraren hun onderwijs afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften 
van bepaalde leerlingen. Aan de hand van casuïstiek zoomen we voor één of enkele leerlingen in op de geboden 
ondersteuning in de fase van de brede basiszorg en de verhoogde zorg. Daarom brengen de leraren die 
geselecteerd werden voor dit gesprek een actuele klaslijst mee. Verdere voorbereiding wordt niet gevraagd. 

2. PRAKTISCH VERLOOP

A. Duiden van het gesprek:

- Voorstellen van de verschillende partners.
- Doel verduidelijken en duur van het gesprek.
- Methodiek verduidelijken:

Om een duidelijk beeld te krijgen van de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding reflecteren we aan de
hand van een casusbespreking over de ondersteuning die het schoolteam biedt aan een aantal leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften.

We hanteren bij deze bespreking een cyclisch reflectiemodel volgens 4 opeenvolgende fasen:
(verduidelijk het schema aan de leraren)

waarnemen:  relevante data verzamelen en presenteren in
overzichten.
begrijpen:  analyseren van leerlingengegevens en alle
onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteunings-
behoeften van de leraren en ouders in kaart brengen.
plannen:  ‘smart’-doelen opstellen op maat van de
onderwijsbehoeften van leerlingen.
Ondersteuningsinitiatieven en zorgacties plannen in de tijd.
realiseren: uitvoeren, evalueren en borgen van de geboden
leerlingenbegeleiding in de eigen school.

De casusbespreking volgt dit cyclisch verloop. De leraren stellen het 
beeld samen dat overeenstemt met hun begeleidingspraktijk binnen 
elke fase van deze cyclus. De gespreksleider leidt elke fase in aan de 
hand van de informatie op de begeleidende steekkaart, maar legt daarna 
het gesprek zoveel mogelijk in handen van de leraren. 
Rollen: 

A. gespreksleider:     selecteert per fase enkele vragen van de steekkaart
B. gesprekspartner:   beantwoordt de vragen vanuit de specifieke casus
C. tijdsbewaker:   bewaakt de reflectietijd (20 min. per casus) 
D. teamlid:  luistert actief en stelt verhelderings –of verdiepingsvragen 
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3. CASUÏSTIEK
Vraag aan de leraren om hun klaslijst in te kleuren voor de 4 begeleidingsdomeinen volgens deze kleurencode: 
 Groen:    weinig tot geen ondersteuning en begeleiding 
 Oranje:   weinig ondersteuning nodig 
 Rood:      specifieke ondersteuning en begeleiding nodig 
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4 begeleidingsdomeinen 

CODE 

Miguel 

Fabrice 

Dylan 

Bilyana 

Thomas 

Annelien 

Louise 

Mircea 

Tanek 

Devon 

Aydin 

Jinte 

Lennert 

Erdem 

Sofiya 

Thomas 

Cilène 

Miro 

Daan 

Axelle 

10 16 12 15 

5 3 5 4 

5 1 3 1 

Scannen van het profiel 
a. Voer een verticale scan uit:

Uit de verticale scan kan je op groepsniveau enkele aandachtspunten detecteren die van belang zijn om
een brede basiszorg en een krachtige leeromgeving uit te bouwen gericht op het leren van alle
leerlingen.

b. Voer een horizontale scan uit:
Uit de horizontale scan worden enkele specifieke onderwijsbehoeften zichtbaar van bepaalde
leerlingen. Selecteer samen met de leraren 1 leerling in functie van de verdere casuïstiek.
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In het kwadrant ‘WAARNEMEN’ bespreek je met elkaar op 
welke wijze het schoolteam de specifieke mogelijkheden en de 
onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen detecteert. 

WAARNEMEN 

 

Reflectievragen: 
- Waarom selecteerde je deze leerling voor de casusbespreking?

- Welke data heb je nodig om de zorgvraag van deze leerling te kunnen formuleren?
(LLB 3)

- Over welke data beschik je om de zorgvraag van deze leerling verfijnd te kunnen
formuleren? (LLB 3)

methodetoetsen 
eigen toetsen 
genormeerde testen 
eigen observaties 
observaties door derden 
kindgesprekken 
oudergesprekken 

- Welke data ontbreken om de zorgvraag van deze leerling verfijnd te kunnen
formuleren? (LLB 17)

- Op welke wijze ga je de effecten na van de geboden ondersteuning voor deze
leerling? (LLB 16)

- Op welke wijze worden de verdere vorderingen die deze leerling maakt op de
gestelde doelen bijgehouden door de leraren? (LLB 15)
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In het kwadrant ‘BEGRIJPEN’ bespreken jullie op welke manier 
jullie data analyseren en in welke mate deze informatie bijdraagt tot 
een ondersteuning op maat van de onderwijsbehoeften van de 
leerling. Jullie reflecteren ook over de kwaliteit van de feedback met 
het oog op de voortgang in het leer –en ontwikkelingsproces van de 
leerling. 

BEGRIJPEN 

Reflectievragen: 
- Welke opvallende data geven aanleiding tot het formuleren van een hulpvraag voor

deze leerling? (LLB 17)

- Welke zorgvraag (/zorgvragen) formuleer je voor deze leerling op basis van de
verzamelde data? (LLB 4)

- Op welke wijze ondervangt het schoolteam de mogelijke ondersteuningsbehoefte(n)
van de leraar en de ouders? (LLB 20)

- Gaven bepaalde verzamelde data reeds aanleiding tot het bespreken van…:  (LLB 16)

De geboden ondersteuning 
De eigen didactische aanpak 
De gerealiseerde leertijd 
De gestelde doelen 
Het pedagogisch klimaat 
Het klasmanagement 
Het leerstofaanbod 

- Op welke wijze geven de leraren feedback aan de leerlingen met het oog op de
voortgang in het leer –en ontwikkelingsproces? (LLB 14)

- Op welke wijze zetten de leraren de leerlingen aan tot zelfreflectie bij de resultaten
op de gestelde doelen? (LLB 12)
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In het kwadrant ‘PLANNEN’ bespreken jullie op welke 
manier jullie de beginsituatie van de leerlingen benutten om 
haalbare en uitdagende doelen te stellen en om het 
onderwijsleerproces vorm te geven. 

PLANNEN 

Reflectievragen: 
- Op welke wijze vertaalt de leraar de zorgvraag /-vragen van deze leerlingen in

concrete, haalbare en uitdagende doelen? (LLB 18)

- Op welke manier toetst de school de haalbaarheid van de gestelde doelen af bij de
leerling? (LLB 17)

- Op welke wijze betrekt de leraar de ouders bij het formuleren van doelen?
(LLB 27)

- Op welke wijze betrekt de leraar het CLB bij het formuleren van doelen?
(LLB 28)

- Op welke wijze plant de school de leerlingenbegeleiding op een systematische en
cyclische manier? (LLB 33)
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In het kwadrant ‘REALISEREN’ bespreken jullie op welke 
manier jullie doelgericht, systematisch en planmatig 
ondersteuning bieden aan bepaalde leerlingen en de gewenste 
en ongewenste effecten ervan opvolgen.  

REALISEREN 

Reflectievragen: 

- Op welke wijze vertaalt het schoolteam de onderwijsbehoeften van deze leerling in
concrete acties en ondersteunende maatregelen?(LLB 18)

- Op welke wijze vertaalt het schoolteam de ondersteuningsbehoeften van leraren en
van de ouders in concrete acties?(LLB 20)

- Op welke wijze volgt het schoolteam de gewenste en ongewenste effecten op van de
geboden ondersteuning op het niveau van de leerling?(LLB 21, LLB 34)

- Op welke wijze borgt en verankert het schoolteam de succesfactoren in de
leerlingbegeleiding op het niveau van de leerling, de teamleden en de school? (LLB
35)

- Op welke wijze stimuleert het beleidsteam de samenwerking tussen de teamleden en
het leren van en met elkaar? (LLB 38)
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• Casuïstiek en gesprek met directie en zorgteam of cel leerlingenbegeleiding

Casuïstiek (casusanalyse en -bespreking) is een middel om zicht te krijgen op de kwaliteit, kwaliteits-

ontwikkeling en het beleid van de leerlingenbegeleiding op schoolniveau. De vermelde aandachtspunten 

(kritische kenmerken) zijn bedoeld als hulpmiddel om (onderzoeks)vragen te formuleren en om de dialoog met 

het zorgteam/de cel leerlingenbegeleiding op gang te brengen. Ze hoeven niet in elke casus volledig 

traceerbaar te zijn. 

1. Selectiecriteria Casussen

Algemeen voor BaO en S.O.:

- De school reikt 4 casussen aan, gericht op de vier begeleidingsdomeinen: leren en studeren, leerloopbaan,

sociaal-emotionele ontplooiing, fysiek welzijn.

- Het inspectieteam kiest indien nodig nog extra casussen (op basis van de observaties.

Specifiek voor BaO: 

- 1 casus uit kleuter / 1 casus uit 1e graad / 1 casus uit 2e graad of 3e graad

- volledige loopbaan in deze school

Specifiek voor S.O.: 

- Verschillende onderwijsvormen (ASO, TSO, KSO, BSO)

- Verschillende jaren en studierichtingen

2. Werkwijze

In eerste fase legt de school aan de hand van de vier casussen uit hoe zij de leerlingenbegeleiding voor de vier

begeleidingsdomeinen aanpakt.

Het inspectieteam luistert, capteert en stelt verhelderingsvragen om bij elke casus zicht te krijgen op:

- visie en aanpak van de leerlingenbegeleiding

- de passende begeleiding binnen de vier begeleidingsdomeinen

- de samenwerking met de leerling, de ouders/thuisomgeving, het CLB en andere relevante partners.

In een tweede fase vraagt het inspectieteam naar de manier van aanpak voor de door het inspectieteam 

geselecteerde casus(sen). Het inspectieteam stelt verhelderende een aanvullende vragen ( = ontbrekende info 

die niet via de methodiek van casuïstiek werd besproken, zie kritische kenmerken en richtvragen). 

3. Richtvragen

Dimensie 3: Vier begeleidingsdomeinen: Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van

leren, leerloopbaan, sociaal-emotionele ontplooiing als fysiek welzijn.

Leren en studeren 

- Welke initiatieven neemt het schoolteam gericht op het 'leren en studeren' (differentiëren, remediëren,

aangepaste leermiddelen, aandacht voor metacognitieve kennis en vaardigheden, …)?

- Onderneemt de school initiatieven die maximaal kansen bieden aan leerlingen die door hun sociale,

culturele en economische achtergrond of door hun leefsituatie bedreigd zijn in hun leren?

Leerloopbaan 

- Welke visie heeft de school op loopbaanbegeleiding? Welke criteria hanteert de school m.b.t. zittenblijven?

- Welke activiteiten neemt de school op m.b.t keuzebegeleiding tijdens de verschillende

scharniermomenten/overgangen? Organiseert de school acties rond studie-en beroepskeuze? Werkt de

school hiervoor samen met het CLB?

- Wat is het beleid van de school m.b.t problematische afwezigheden?

- Start de school samen met het CLB een traject op voor leerlingen die langdurig afwezig zijn waardoor hun

schoolloopbaan in het gedrang komt?

- Welke preventieve acties neemt de school op om de definitieve uitsluiting van leerlingen te voorkomen?

Werkt de school hiervoor samen met het CLB?

- Welke criteria hanteert de school voor de doorverwijzing naar BuO – inschakelen van externe

hulpverlening?
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- Welke criteria hanteert de school voor een advies wat betreft het vervolgonderwijs?

- Hoe verantwoordt de school de beslissingen van de (delibererende) klassenraad?

- Hoe wordt het LVS/KVS gebruikt in functie van loopbaanbegeleiding?

- Hoe worden de kinderen begeleid bij de overstap van de kleuterschool naar de lagere school? (+ inbreng

CLB?)

- Hoe verloopt de informatiedoorstroming en het overleg met de leraren van de eerste graad?

- Welke initiatieven neemt de school om de overgangen tussen de verschillende leerjaren vlot te laten

verlopen?

- Op welke manier zorgt de school voor een vlotte doorstroming van informatie over leerlingen naar de

volgende leerjaren/groepen?

- Welke afspraken/procedures zijn er om de advisering/oriëntering met de ouders te bespreken?

- Welke acties onderneemt de school m.b.t kleuterparticipatie?

- Op welke manier krijgt de school zicht op de effectiviteit van haar inspanningen om de loopbaan van de

leerlingen te ondersteunen?

- In welke mate worden de adviezen opgevolgd?

- Op welke manier heeft de school haar loopbaanbegeleiding de voorbije jaren bijgestuurd? Welke plannen

bestaan er voor de toekomst?

Sociaal-emotionele ontplooiing 

- Hoe geeft het schoolteam de sociale en emotionele begeleiding van de leerlingen vorm?

- Welke keuzes/afspraken maakt de school m.b.t. de sociale en emotionele begeleiding?

- Hoe zorgt het schoolteam voor een stimulerend pedagogisch klimaat in de school?

- Wat doet de school preventief en/of remediërend aan begeleiding op psychologisch, sociaal en emotioneel

vlak? (antipestbeleid, aanpak pestproblemen, speelplaatsinrichting, speelplaatsafspraken, aanpak

gedragsproblemen)

- Welke afspraken, procedures en instrumenten hanteert de school om specifieke sociale en emotionele

noden van leerlingen op te sporen, te signaleren (screenen welbevinden, sociogrammen, vragenlijsten)?

- Welke afspraken, procedures en methodieken hanteert de school om leerlingen met specifieke noden te

begeleiden?

- Werkt de school samen met het CLB voor sociaal –emotionele zorgvragen met het oog op de vermindering

van risicogedrag?

Fysiek welzijn / preventieve gezondheidszorg 

- Signaleert de school leerlingen met zorgvragen op het vlak van fysiek welzijn (preventieve

gezondheidszorg) aan het CLB?

- Werkt de school samen met het CLB in functie van het uitwerken van een gezondheidsbeleid dat gericht is

op het bereiken van de gezondheidsdoelstellingen (gezonde voeding, beweging, middelengebruik, ...)?

Dimensie 6: Kwaliteitsontwikkeling: Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit een 

gedragen visie en systematiek en volgt de effecten van de begeleiding op. 

- Wat zijn de basisprincipes om de begeleiding vorm te geven?

- Welke keuzes maakt de school op het vlak van begeleiding? Kan de school deze keuzes

verantwoorden/duiden?

- Hoe kwam de visie op begeleiding tot stand? Wie was hierbij betrokken?

- Hoe is de visie op begeleiding zichtbaar in de school- en klaspraktijk? Geef voorbeelden (vul aan met

observaties inspectieteam).

- Zijn er structurele overlegmomenten om leerlingen (met specifieke onderwijsbehoeften) te bespreken en

op te volgen? Hoe verloopt zo’n overleg? Welke afspraken gelden er op schoolniveau?

- Wanneer en hoe wordt er gereflecteerd over de resultaten en effecten van de begeleiding? Heeft de school

oog voor resultaten en effecten bij de leerlingen, bij de teamleden, ...?

- Spoort de school hiaten/blinde vlekken op?

- Stelt de school haar werking bij vanuit evaluaties?

- Welke plannen bestaan er voor de toekomst?

- Welke nieuwe inzichten hebben het zorgteam en de teamleden op het vlak van begeleiding de laatste jaren

verworven?
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Bijlage 3 – Selectie van de scholen 

De scholen in dit onderzoek namen deel op vrijwillige basis. Om een eerste selectie te maken van scholen die 

een uitnodiging zouden ontvangen voor deelname, maakten we gebruik van ‘quota sampling’27. Op basis van 

enkele uitsluitings- en spreidingscriteria (met een *) selecteerden we 350 basisscholen en 350 secundaire 

scholen. 

Uitgesloten van deelname aan het onderzoek zijn scholen die in hetzelfde schooljaar al bezoek kregen van de 

onderwijsinspectie, zij het in het kader van een doorlichting, een opvolgingsdoorlichting, een paritair college, 

een GOK-controle of een ander thematisch onderzoek. We vermeden ook zo veel mogelijk om scholen aan te 

schrijven die participeerden aan een try-out onderzoek in het kader van de ontwikkeling van Inspectie 2.0. 

Na eliminatie van deze scholen hanteerden we de volgende spreidingscriteria om te zorgen voor een evenredige 

verdeling: 

- provincie *

- onderwijsnet *

- OKI-decielgroep *

- voor SO: scholen met in de eerste graad enkel A-, enkel B-stroom, zowel A- als B-stroom *

- platteland, overgangsgebied, stedelijk

- grootte van de school naar aantal leerlingen

Het aantal reacties op onze oproep overtrof ruimschoots onze verwachtingen. Van de 700 uitgenodigde scholen 

reageerden 330 scholen positief (140 basisscholen en 190 secundaire scholen). 

Om te bepalen welke scholen effectief zouden deelnemen aan het onderzoek hanteerden we opnieuw de 

vermelde spreidingscriteria. Het grote aantal positieve reacties stelde ons in de gelegenheid om enkele 

bijkomende criteria te laten meespelen (de criteria zonder *). Om de representativiteit van de 

onderzoekspopulatie te maximaliseren hielden we geen rekening met de motivatie van de scholen. 

Omwille van afwezigheden (zowel bij de onderwijsinspectie als bij de deelnemende scholen) bezochten we 

uiteindelijk niet alle 60 geselecteerde scholen. In de eerste twee weken van juni 2017 waren veertien 

inspectieteams telkens twee dagen aanwezig in 27 basisscholen en 28 secundaire scholen (eerste graad). 

Klasobservaties voerden we uit in 59 kleuterklassen, 164 klassen lager onderwijs, 140 klassen uit de A-stroom 

(eerste graad so) en 35 klassen uit de B-stroom (eerste graad so). Hiermee benaderen we de verdeling van het 

aantal leerlingen per onderwijsniveau en voor de A- en B-stroom in Vlaanderen. 

27 Callaert H. e.a. (2007). Exploratieve statistiek voor het secundair onderwijs. Universiteit Hasselt: Centrum voor statistiek. 
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Vraag tien leerkrachten handelingsgericht
werken (HGW) te omschrijven en je krijgt 

tien verschillende antwoorden (Van Meersber-
gen & De Vries, 2013). Voor de één betekent 
HGW denken in mogelijkheden, voor de ander 
staat het voor een tijdrovende aanpak die alleen 
maar gericht zou zijn op het invullen van formu-
lieren. Wij hanteren als omschrijving (Pameijer 
e.a., 2009):

HGW is een werkwijze waarbij het schoolteam 
werkt volgens zeven uitgangspunten. Het con-
cretiseert passend onderwijs en doeltreffende 
leerlingbegeleiding, zodat je beter kunt omgaan 
met de overeenkomsten en verschillen in je 
groep. HGW beoogt de kwaliteit van het 
onderwijs en de begeleiding voor alle leerlin-
gen te verbeteren.

In dit artikel bespreken we enkele vragen over 
HGW, met de zeven uitgangspunten als kap-
stok. Deze zijn niet geheel nieuw en in die zin 
‘oude wijn in nieuwe zakken’, maar het zijn wel 
geselecteerde en beproefde kwaliteitswijnen die 
met elkaar in verband zijn gebracht in recente 
stevige zakken.

Doelgericht en systematisch 
HGW is doelgericht: zonder doelen geen rich-
ting, geen effectieve feedback en geen moge-
lijkheid om je werk te evalueren.

‘We willen als team door met HGW, maar 
moeten van ons bestuur opbrengstgericht gaan 
werken. Gaat dat samen?’
Door ambitieuze doelen te stellen en effectieve 
feedback te geven, zijn opbrengsten te verhogen 
(Marzano, 2007). Twee zeer effectieve interven-

ties hebben hiermee te maken: doelen samen 
met leerlingen opstellen en hen hierop feedback 
geven, zodat ze inzicht krijgen in hun eigen leer-
ontwikkeling (Hattie, 2009). Effectieve feedback 
geeft leerlingen antwoord op drie vragen:
1.  Feed up: waar werk ik naartoe? Wat wil ik

bereiken? Wat is het doel?
2.  Feed back: hoe doe ik het tot nu toe? Ben

ik dichtbij of ver van het doel af?
3.  Feed forward: hoe nu verder? Wat moet

ik nog doen om dichter bij het doel te
komen?

HGW is sterk doelgericht; opbrengstgericht 
werken (OGW) past hier goed bij. Daarom 
hebben we de volgorde van de uitgangspunten 
veranderd en doelgericht werken nu op de eer-
ste plaats gezet. Door de krachten van HGW 
en OGW te bundelen, gaat een team ‘puzze-
len’ (hoe kunnen we handelingsgericht aan 
opbrengsten werken?) in plaats van ‘stapelen’ 
(eerst HGW en nu ook OGW, wat veel …). 
Het is maar hoe je de opbrengsten waar jij 
waarde aan hecht omschrijft (Clijsen e.a., 
2011): smal – alleen leeropbrengsten taal en 
rekenen, of breed – naast deze leeropbrengsten 
ook welbevinden van leerlingen, zicht op hun 
eigen leerontwikkeling, werkplezier van leer-
krachten en ouderbetrokkenheid. En vanuit welk 
kader (en met wie) je doelen formuleert en 
opbrengsten analyseert: smal, – alleen vanuit de 
kwaliteit van de instructie, of breed – naast de 
instructiekwaliteit ook vanuit andere effectieve 
leerkrachtvaardigheden, leerling- en ouderbe-
trokkenheid. 
De brede opvatting van OGW past uitstekend 
bij de HGW-cyclus (groepsoverzicht, groeps-
plannen, lesobservaties en groepsbespreking). 

HGW? 
Dat doe ik allang! 
‘Handelingsgericht werken is theoretisch best leuk, maar hoe haalbaar is het?’ In dit 
artikel worden praktische vragen over handelingsgericht werken besproken, met name 
over de uitgangspunten ‘doelgericht werken’, ‘wisselwerking/afstemming’, ‘onderwijs-
behoeften’ en ‘de leerkracht doet ertoe’.
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kasteel bouwen, maar er kwam niks van terecht, 
ze gooiden blokken naar elkaar!’ 
In gesprek met een HGW-trainer wist de leer-
kracht haar uitspraak ‘deze jongens kunnen niet 
zelfstandig samenwerken’ om te buigen naar ‘ik 
moet dit anders aanpakken, zodat ze het wél 
kunnen leren’. 
De volgende dag stuurt ze de jongens weer de 
gang op, nu met een duidelijke opdracht met 
feed up: ‘Jullie gaan met z’n vieren op de gang 
samen een kasteel bouwen. Bouw een van deze 
drie voorbeelden na. Over tien minuten moet het 
staan. Hier heb je een timetimer, ik kom over vijf 
minuten kijken hoe het gaat.’ De opdracht gaat 
vergezeld van hoge verwachtingen: ‘Ik ben 
benieuwd welke jullie kiezen. Er zit een hele 
moeilijke bij met wel acht stappen, maar ik denk 
dat jullie die samen best kunnen bouwen!’ 
De jongens gaan enthousiast aan de slag en 
kiezen de moeilijkste. De leerkracht komt na vijf 
minuten de gang op en geeft gerichte feedback: 

Want succes met leren, motivatie en welbevin-
den versterken elkaar: leert een leerling iets 
nieuws, dan voelt hij zich competent en dit 
bevordert weer diens motivatie. Het is niet ‘eerst 
werken aan het welbevinden en dan pas aan 
de didactische ontwikkeling’. Gelden schoolple-
zier, zicht op eigen leerontwikkeling en ‘zin in 
leren’ ook als opbrengsten, dan gaan HGW en 
OGW goed samen. Kortom, handelingsgericht 
aan opbrengsten werken kan.

Wisselwerking en afstemming
HGW is: leerlingen verschillen, maar groepen, 
leerkrachten en ouders ook. De ene combinatie 
is passender dan de andere.

‘Mijn leerlingen kunnen niet zelfstandig samen-
werken. Is dat niet een vereiste voor HGW?’
Deze vraag van een leerkracht groep 3 ging 
vergezeld van een voorbeeld: ‘Vier jongens gin-
gen gisteren op de gang met Kapla-blokken een 

Is dat wel te doen,uitgaan van de onderwijsbehoeftenvan iedere leerling?

Vincent van den Hoogen 

Met HGW werkt 

een schoolteam 

aan passend on-

derwijs voor alle 

leerlingen

➔
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Human Touch Photography 

‘Hoe gaat het hier? Ik zie dat jullie de stappen 
1, 2, 3 en 4 al hebben gedaan. En ik hoor jul-
lie samen bespreken welk blok nu waar moet, 
wat fijn!’ En ze geeft feed forward: ‘Jullie heb-
ben nog vijf minuten’ – wijst op de timetimer – 
‘voor de volgende vier stappen. Hebben jullie 
meer van die lange blokken nodig?’ 
Na acht minuten is het kasteel helemaal af! 
Het zelfstandig samenwerken verloopt nu wel 
goed: dezelfde jongens, dezelfde gang en het-
zelfde materiaal … maar nu met een gerichte 
aanpak van de leerkracht, afgestemd op wat 
deze jongens nodig hebben om samen te kun-
nen werken. De match leerkracht-leerlingen is 
dus verbeterd.

Onderwijsbehoeften
Wat heeft deze leerling/groep nodig óm het 
doel te behalen? HGW is: van wat een leerling 
heeft of is, naar wat de leerling nodig heeft om 
een doel te behalen. 

‘Uitgaan van de onderwijsbehoeften van iedere 
leerling, dat is toch niet te doen?’
Met HGW werkt een schoolteam aan passend 
onderwijs voor alle leerlingen, zodat ze zich – 
gezien hun mogelijkheden – optimaal ontwikke-
len en hun talenten ontplooien. Hoe beter de 
basiskwaliteit van het onderwijs, hoe minder 
leerlingen uitvallen. Leerlingen verschillen; de 
één heeft meer instructie en leertijd of een 
andere aanpak nodig dan de ander óm het-
zelfde doel te behalen. We benadrukken het 
woordje ‘om’, want onderwijsbehoeften zijn 
altijd gekoppeld aan een concreet doel! Doe je 
dat niet, dan formuleer je te veel onderwijsbe-
hoeften. 
Maar ondanks die verschillen, kunnen leerlingen 
eenzelfde aanpak nodig hebben. In die zin zijn 
er ook overeenkomsten. Zo werkt een aanpak 
voor de leerling (met dyslexie of dyscalculie) die 
extra ondersteuning nodig heeft, ook goed voor 
andere leerlingen (met lees- of rekenproblemen). 
In het Engels: essential for some, beneficial for 
all. Denk bijvoorbeeld aan het directe instructie-
model en het maken van leeskilometers of extra 
oefenen van de tafels. Door zo’n aanpak op te 
nemen in het basisaanbod (of in een subgroep) in 
plaats van individueel, hebben meer leerlingen er 
profijt van en verhoogt de haalbaarheid ervan. 
Simpel gezegd: één keer extra ondersteuning in 
een subgroep van vier leerlingen in plaats van 
vier keer aan vier individuele leerlingen.
Wat klassenmanagement betreft, zijn door-
gaans drie groepen te hanteren. Te beginnen 
bij de basisgroep waartoe de meeste leerlingen 
behoren (de ‘middenmoot’). 
Voor de leerlingen die intensivering nodig heb-
ben, is convergente differentiatie aan te beve-
len: ze werken aan dezelfde doelen als de 
basisgroep. Zij krijgen verlengde instructie en 
meer oefentijd, zodat ook zij een groepsdoel 
zoals ‘synchroon tellen t/m 20’ of ‘lezen aai/
ooi/oei, uw/eeuw/ieuw’ zullen behalen. Doel 
is hen bij de groep te houden. Want hen mee 
laten doen met de heterogene basisgroep en 
de basisinstructie, is beter dan ze te isoleren op 
een eigen leerlijn. Ze leren namelijk ook veel 
van de cognitief sterke leerlingen. 
De (hoog)begaafde leerlingen hebben daaren-
tegen juist meer uitdagende doelen, een kortere 
instructie, verrijking en verdieping nodig om 
gemotiveerd te blijven. Voor hen is het stimule-
render om regelmatig in een homogene sub-
groep met andere begaafde leerlingen samen 
te werken. 
Zo ontstaat een gedifferentieerde aanpak in 
drie groepen. Extra individuele aanpakken kun-
nen moeilijk te realiseren zijn, zeker als zelfstan-
dig werken nog niet is ingeoefend. Vandaar de 
aanbeveling om ook een individuele aanpak zo 

Door HGW kun je

beter kunt omgaan

met de overeen-

komsten en ver-

schillen in je groep
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veel mogelijk in een subgroep op te nemen. Zo 
profiteert ook die leerling van de groepsinstruc-
tie, leert hij van en met leeftijdsgenoten en raakt 
hij niet sociaal geïsoleerd. Door, naast de ver-
schillen, ook te zoeken naar de overeenkom-
sten, krijg je dus meer grip op je groep en 
wordt afstemmen op onderwijsbehoeften beter 
haalbaar.

‘HGW is theoretisch best leuk, maar hoe haal-
baar is het werken met onderwijsbehoeften?’
Kinderen ontwikkelen zich beter als het de leer-
kracht lukt om af te stemmen op hun behoefte 
aan competentie, autonomie en relatie. Een 
opstandige leerling kan echter meer behoefte 
hebben aan autonomie en een introverte leerling 
minder behoefte aan relatie. 
De ‘excellente leerkracht’ is dan ook volgens 
Marzano (2007) te omschrijven als de leerkracht 
die niet alle leerlingen hetzelfde behandelt, maar 
bewust en doelgericht verschillende aanpakken 
uitprobeert en deze evalueert: wat werkt bij deze 
leerling of dit groepje? Zij vraagt zich steeds af: 
wat heeft mijn groep nu nodig óm zich beter te 
concentreren, om de vragen in deze tekst fout-
loos te beantwoorden, om zich deze rekenstrate-
gie eigen te maken of om rustig de pauze in te 
gaan? En wat vraagt dit van mij als leerkracht? 
Wat moet ik met mijn leerlingen inoefenen? 
Waar sta ik als mijn leerlingen naar buiten 
gaan? En als ik uitleg geef? Geef ik complimen-
ten zo veel mogelijk klassikaal hardop en correc-
ties zo veel mogelijk zachtjes individueel tijdens 
het rondlopen? 
De kans is groot dat het gedrag van de meeste 
leerlingen verbetert met een effectieve aanpak. 
We kijken dan niet alleen naar de  verschillen in 
de groep, maar zoeken juist ook de overeenkom-
sten. Door zo veel mogelijk ‘de extra ondersteu-
ning die nodig is voor enkele leerlingen’ in het 
basisaanbod op te nemen en door leerlingen die 
hetzelfde nodig hebben, te clusteren, wordt 
omgaan met verschillen beter hanteerbaar. Maar 
er blijven grenzen aan de mate van afstemming 
op alle onderwijsbehoeften binnen een groep, 
afhankelijk van de verschillen in die groep en de 
differentiatiemogelijkheden van de leerkracht.

De leerkracht doet ertoe
HGW: wat heeft deze leerkracht nodig om pas-
send onderwijs te bieden?

‘Mijn groep heeft veel structuur nodig, maar dat 
past niet zo goed bij mij. Wat nu?’
Als duidelijk is wat een groep, subgroep of leer-
ling nodig heeft, dan komt de vraag hoe deze 
aanpak te realiseren is. Stel dat een groep een 
duidelijke leerkracht nodig heeft die een voor-
spelbare structuur met consistente gedragsregels 

biedt en geduldig blijft, maar hun leerkracht is 
juist creatief, soms wat onvoorspelbaar, een 
tikje ongeduldig en chaotisch. Dan kan er 
sprake zijn van een ‘mismatch’ tussen de peda-
gogisch/didactische aanpak en dat wat de 
groep nodig heeft. Wíl deze leerkracht haar 
handelen aanpassen aan de behoeften van de 
groep, zodat de werkhouding van haar leerlin-
gen verbetert? Zo ja, wat heeft zij dan nodig 
om haar handelen te kúnnen aanpassen, wat 
zijn met andere woorden haar ondersteunings-
behoeften?

‘Waarom zeggen wat ik nodig heb – meer han-
den in de klas – als dat toch niet haalbaar is?’
Stel dat je meer handen in de klas nodig hebt: 
wat gaan die handen dan precies doen, hoe 
en wanneer? Door dit te specificeren, wordt dat 
duidelijk. Misschien dat er ergens in de school 
nog ruimte is, wellicht door het anders organise-
ren van de uren klassenassistentie of stagiaires. 
Wie weet, soms lukt het! En zo niet, dan heeft 
de directie zicht op wat leerkrachten nodig heb-
ben voor passend onderwijs. Misschien is daar-
mee in de nabije toekomst rekening te houden? 
Zo bracht een schoolleider – naar aanleiding 
van de groepsplannen rekenen – in kaart welke 
leerkrachten wanneer extra handen nodig had-
den om de basisgroep over te nemen, zodat zij 
de twee subgroepen zelf konden ondersteunen. 
Na wat gepuzzel en geschuif bleek 75 procent 
van de aanvragen gehonoreerd te kunnen wor-
den met dezelfde uren klassenassistentie als 
voorheen. Het in kaart brengen van wat wense-
lijk is, kan dus wel degelijk zinvol zijn! Daarom 
redeneren we bij HGW van wenselijk naar 
haalbaar (in plaats van omgekeerd).

In het volgende nummer van JSW bespreken 
we andere vragen over HGW, zoals ‘Gaan 
ouders ons nu vertellen hoe wij onderwijs moe-
ten geven?’ en ‘Waarom alles noteren in for-
mulieren?’.●

•  Clijsen, A., Pameijer, N. & Kappen, A. (2011). Samenhang OGW en HGW.
JSW (4), 32-35.

•  Hattie, J. (2009). Visible learning. London/New York: Routledge.
•  Marzano, R.J. (2007). Wat werkt op school: research in actie. Middelburg: Bazalt.
•  Meersbergen, E. van & Vries, P. de (2013). Handelingsgericht werken in passend

onderwijs. Utrecht: Perspectief Uitgevers.
•  Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2009). Handelingsgericht werken:

een handreiking voor het schoolteam. Leuven: Acco.
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Human Touch Photo‘Vraag tien leerkrachten handelingsgericht
werken (HGW) te omschrijven en je krijgt 

tien verschillende antwoorden’, zo stelden we in 
het eerste gedeelte van deze HGW-serie. Om het 
geheugen op te frissen herhalen we de definitie 
die wij hanteren (Pameijer, e.a., 2009):

HGW is een werkwijze waarbij het schoolteam 
werkt volgens zeven uitgangspunten. Het concreti-
seert passend onderwijs en doeltreffende leerbe-
geleiding, zodat je beter kunt omgaan met de 
overeenkomsten en verschillen in je groep. HGW 
beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de 
begeleiding van alle leerlingen te verbeteren.

Positieve aspecten 
HGW: aandacht voor positieve aspecten 
beschermt ons tegen een te negatief beeld van 
een situatie en biedt aanknopingspunten voor de 
aanpak.

‘Bij HGW mogen we alleen positieve dingen 
zeggen, hoe zit het dan met stoornissen?’
Dat een leerling ADHD heeft, is dat een bevesti-
ging van dat ‘dit kind inderdaad druk is en dat er 
dus weinig aan te doen is’ of geeft het je juist 
houvast om je aanpak beter af te stemmen op 
wat dit kind nodig heeft om succesvol te leren? 
Bij HGW is zo’n label een vertrekpunt. Je betrekt 
het bij het formuleren van hoge maar reële doelen 
en onderwijsbehoeften. Een label blijkt echter 
lang niet altijd nodig, want heel erg druk, impul-
sief en afleidbaar óf ADHD: de aanpak is in 
grote lijnen hetzelfde. Dat geldt ook voor ernstige  
lees-/rekenproblemen of dyslexie/dyscalculie. 
Bovendien is dat wat deze leerlingen nodig heb-
ben vaak goed voor meer leerlingen in de groep. 
Blijf dus niet te lang hangen in de stoornis of wat 
het ergste probleem is (de vieze kleren van een 
leerling, dat ouders weer niet op gesprek zijn 
gekomen of dat de leerling vaak te laat komt?), 
maar zoek naar de kansen. Deze zijn hard 

Benut positieve aspecten
In dit artikel worden vragen uit de praktijk belicht, met zeven uitgangspunten van HGW als kap-
stok. Een vorig artikel (JSW, januari 2014) ging over ‘doelgericht werken’, ‘wisselwerking/af-
stemming’, ‘onderwijsbehoeften’ en ‘de leerkracht doet ertoe’. Dit artikel gaat over de andere 
drie uitgangspunten van HGW: positieve aspecten, constructieve samenwerking en systematiek.
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Wat sommige leerlingen nodig

hebben is vaak goed voor meer

leerlingen in de groep

➔

’Gaan leerlingen en ouders ons nu vertellen hoe 
wij onderwijs moeten geven?’
Bij HGW denken leerlingen en ouders mee over 
het onderwijs, maar wel binnen de grenzen die 
school aangeeft. Want onderwijs is en blijft de 
verantwoordelijkheid van het team. Leerlingen 
weten dat de leerkracht hen vraagt naar hun 
mening, de doelen die ze willen nastreven en 
naar hun eigen oplossingen, omdat de leerkracht 
die niet kent. En dat de leerkracht hun tips zal toe-
passen mits die passen bij zijn manier van lesge-
ven en haalbaar zijn. Want: de leerkracht 
behoudt te alle tijde de regie. Het betrekken van 
leerlingen, zoals met een ‘kindplan’ (Paardekoo-
per & Pameijer, 2011; 2012; Van Kooten, 
2013), geeft hen grip op hun eigen leerontwikke-
ling en motiveert enorm.

HGW hecht aan ouderbetrokkenheid, omdat dit 
niet alleen de leeropbrengsten en het welbevin-
den van leerlingen verhoogt, maar ook het ver-
trouwen van ouders in de school én het werkple-
zier van leerkrachten. Met HGW weten 
leerkrachten en ouders wat ze al dan niet van 
elkaar kunnen verwachten. Dit voorkomt heel wat 
misverstanden en frustraties. Het boekje Samen 
Sterk: Ouders & School! (oftewel ‘HGW voor 
ouders’, Pameijer, 2012) bevat aanraders en 
afraders. Zoals de aanraders: ouders, denk mee 
met de leerkracht, maar realiseer je dat hij beslist 
wat hij met je tips doet (ga dus niet op zijn stoel 
zitten), sta achter de aanpak van de leerkracht 
richting je kind (respecteer het gezag van diens 
leerkracht) en geef de leerkracht zo nu en dan 
een welgemeend compliment. Zo streven school 
en ouders hetzelfde na en spreken ze dezelfde 
taal. Bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsge-
sprek met de ouders van een leerling die extra 
ondersteuning nodig heeft: hoe stemmen we met-
een al bij aanvang van het schooljaar goed op 
elkaar af? Welke extra ondersteuning kun je bie-
den en welke niet? Zulke gesprekken kosten tijd, 
maar leveren ook veel op: een betere samenwer-
king voor de rest van het schooljaar en handige 
tips. Verlopen deze gesprekken goed, dan bor-
gen ze zichzelf omdat de leerkracht er wat aan 
heeft.

’Kinderen worden niet meer opgevoed, dat 
belemmert ons onderwijs toch?’
Je kunt van mening zijn dat de opvoeding 
tekortschiet en het onderwijs belemmert. Met 

nodig, bijvoorbeeld om je relatie met de leerling 
te verbeteren, een hele effectieve interventie, zo 
weten we uit onderzoek (Hattie, 2009). Als leer-
kracht doe jij er juist voor de kwetsbare leerlingen 
toe. Jij kan voor hen het verschil maken!

Een voorbeeld: een leerkracht van groep 6 vertelt 
over een jongetje met ADHD dat steeds door zijn 
instructie heen roept. Dit storende gedrag wil hij 
veranderen. De leerkracht werkt frontaal klassi-
kaal: de tafels staan in rijen en leerlingen moeten 
hun vinger opsteken als ze een antwoord weten. 
Er is weinig variatie in werkvormen. De HGW-
trainer bespreekt een werkvorm waarbij leerlingen 
actief meedoen. Het is wel even wennen, vooral 
voor de leerkracht! De leerlingen zijn nu namelijk 
niet stil, want ze overleggen. De leerkracht vindt 
dit aanvankelijk best lastig, voor hem is een 

goede leerkracht een 
meester die zijn klas stil 
weet te houden. Toch gaat 
hij ermee door en het 
werkt. Een opvallend 
effect is dat het jongetje 
met ADHD nu enthousiast 
meedoet in de les. En, er 
zijn meer leerlingen die nu 
actiever meedoen en min-
der storend gedrag verto-
nen. De positieve kenmer-
ken van leerlingen en 
leerkracht krijgen nu meer 
ruimte. Geleidelijk aan 
ontstaan meer positieve 
relaties tussen hen, meer 
werkplezier bij de leer-
kracht en zijn leerlingen 
en hogere leeropbreng-
sten. De leerkracht heeft 
het nu niet meer over de 
ADHD, maar over de best 
passende aanpak voor dit 
jongetje en de andere 
drukke leerlingen in zijn 
groep.

Constructief samen-
werken
HGW is: we praten 
zoveel mogelijk met leer-
lingen en hun ouders en 
zo min mogelijk over ze. 

13JSW 6 februari 2014



HGW maak je dit – vanuit een open en res-
pectvolle houding – bespreekbaar met de 
betreffende ouders. Je gaat met hen in 
gesprek, bijvoorbeeld met de checklist Onder-
wijsondersteunend gedrag (ga naar www.
acco.be/uitgeverij/nl en zoek via het zoek-
scherm van de catalogus naar Handelingsge-
richt werken: een handreiking voor het school-
team. Onder het tabje ‘downloads’ vind je de 
checklist). Want ouders kunnen het onderwijs 
ondersteunen, dus ook – onbedoeld – onder-
mijnen. Je legt ouders uit wat je van hen ver-
wacht (en waarom) en vraagt hen of ze dat 
willen en kunnen. En of ze er nog ondersteu-
ning bij nodig hebben. Dit werkt bij de meeste 
ouders, want ze zijn zich er gewoon niet van 
bewust wat het effect van opvoeding is op het 
schoolsucces van hun kind (zij denken ‘thuis is 
thuis, school is school’). Sommige ouders zijn 
zodanig overbelast (door bijvoorbeeld werk of 
werkeloosheid, huisvestings- of familieproble-
men) dat ze ‘op overleven zitten’. Zij hebben 
niet de mogelijkheden om daar op korte ter-
mijn iets aan te veranderen. Als leerkracht kun 
je wel wat doen: ouders attenderen op onder-
steuning vanuit de jeugdhulp en hun kinderen 
goed onderwijs geven. Juist voor deze leerlin-
gen is goed onderwijs een beschermende fac-
tor. Het verhoogt hun kans op succes in een 
vervolgopleiding of toekomstige loopbaan 
aanzienlijk.

‘Wat betekent HGW voor de communicatie in 
een team?’
HGW gaat over ‘adequaat leerkrachtgedrag’, 
gebaseerd op onderzoek. Deze kennis is door 
een team te vertalen in een kader voor reflec-
tie en effectieve feedback (zie artikel JSW 
januari):
Feed up: welk pedagogisch/didactisch 
doelgedrag streven we na, wat zien en horen 
we dan en wat merken wij, onze leerlingen en 
hun ouders ervan?
Feed back: wat doen we al handelingsge-
richt (‘niets nieuws’) en behouden we?
Feed forward: wat willen we meer hande-
lingsgericht gaan doen (‘iets nieuws’) en wat 
hebben we hiervoor nodig?
Zo’n ‘spiegel’ bevordert een plezierige én pro-
fessionele cultuur waarin collega’s elkaar 
gerichte feedback geven: complimenten én 
tips voor adequater leerkrachtgedrag.

Systematiek en transparantie
HGW is: we zeggen wat we doen en doen 
wat we zeggen, formulieren ondersteunen ons 
hierbij.

‘HGW: papieren tijgers en administratieve romp-
slomp! Waarom moeten we alles noteren?’
Groepsoverzichten en -plannen zijn een hulpmid-
del en geen doel op zich. Voorkom zo veel 
mogelijk onnodig dubbelwerk en hou de over-
zichten en plannen beknopt. Doel van een 
groepsoverzicht is dat je zicht krijgt op de ver-
schillen én de overeenkomsten in je groep. Doel 
van een groepsplan is dat het je grip geeft op je 
groep bij het differentiëren in drie groepen (basis, 
intensief en verdiept). Dan pas heb je er – vaak 
na lang worstelen – steun aan.

Voorbeeld van een zinvol groepsoverzicht. Een 
leerkracht heeft haar groep goed in beeld: de 
recente toetsscores zijn geordend van I tot en met 
V, zodat ze de opbrengsten kan vergelijken met 
landelijke normen (is de verdeling in mijn klas 
ook 5 x 20 procent?; waar zit de 60 procent 
‘middenmoot’ in verband met mijn groepsplan?), 
beknopte informatie in trefwoorden over stimule-
rende en belemmerende factoren (alleen bij de 
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben 
wat uitgebreider) en in één zin de handreiking 
van iedere leerling (deze leerling leert het best 

Met HGW weten leerkrachten en ouders

wat ze van elkaar kunnen verwachten

Sommige ouders 

zijn overbelast en 

kunnen dat op 

korte termijn niet 

veranderen

Human Touch Photo
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met/door/van…). Op de 
site van JSW is hier een 
voorbeeld van te vinden 
(onder ‘Downloads’).

Alleen voor de leerlingen 
die extra ondersteuning 
nodig hebben, zijn er 
enkele hulpzinnen onder-
wijsbehoeften. Dit is de 
basis voor haar groepsplan-
nen. Binnenkort zijn de rap-
portbesprekingen en ze 
besluit hierbij haar groeps-
overzicht te gebruiken, dan 
heeft ze twee vliegen in één 
klap: de oudergesprekken 
zijn voorbereid en ze kan 
het groepsoverzicht – indien 
nodig – aanvullen met infor-
matie van ouders. Ze reali-
seert zich nu dat ze weinig 
informatie heeft over Marie, 
een makkelijke leerling met 
gemiddelde scores. 
Daarom vraagt ze Marie in 
de pauze hoe het komt dat 
ze minder gespannen was 
bij de rekentoets (ze had 
geoefend met haar broer) 
en waarom ze gisteren wat 
verdrietig was (de hond 

was ziek). Het navragen en invullen van de tref-
woorden in het groepsoverzicht kost zo’n vijf 
minuten. Tijdens de rapportbespreking vertelt ze 
moeder hierover. Moeder is geraakt: nooit eerder 
kende een leerkracht haar stille dochter zo goed. 
Dat de leerkracht dat weet van de rekentoets, 
haar broer en de hond! Ze spreekt haar waarde-
ring voor de leerkracht uit. Nu realiseert de leer-
kracht zich een belangrijk doel van een groeps-
overzicht: iedere leerling heeft het recht om 
gezien en gehoord te worden.

Voorbeeld van een handig groepsplan. Een leer-
kracht heeft haar groepsplan vertaald naar in een 
beknopte weekplanning in een ‘Mickey Mouse’. 
Op de site van JSW is hier een voorbeeld van te 
vinden (onder ‘Downloads’). Ze gebruikt deze als 
geheugensteun: gedurende de dag vinkt ze de 
activiteiten af en dat wat vandaag niet gelukt is, 
noteert ze bij een volgende dag. Dit geeft rust. 
En stel dat vervanging nodig is, dan weet de ver-
vanger wat er op het programma staat. De leer-
kracht gaat een stap verder: ze bespreekt de 
doelen met de leerlingen aan het begin van de 
week, op het digibord (wat gaan we leren, 

waarom en hoe?). Ze bespreekt ook de tips van 
de leerlingen zelf (wat hebben ze nodig om dat 
te leren?). Hier komen soms verassend eenvou-
dige en handige tips uit. Zoals Jordi die Thomas 
aanraadt om ‘die koptelefoon van vorig jaar 
weer te proberen’. Aan het einde van de week 
evalueert ze de doelen met de leerlingen. Deze 
werkwijze geeft zowel de leerkracht als de leer-
lingen grip op wat ze doen en leren.

Tot slot
‘Hoe start je met HGW op school?
Als een schoolteam met HGW aan de slag wil, 
dan maken directie en team bewuste keuzes, 
passend bij andere ontwikkelingen in de school. 
Ze bespreken de mogelijkheden, kansen en risi-
co’s en stellen vragen als: ‘waarom zouden we 
meer handelingsgericht willen werken?’, ‘wat kost 
het ons aan energie en tijd en wat levert het ons 
op?’, ‘wat merken wij ervan en wat zullen onze 
leerlingen en hun ouders ervan merken?’, ‘hoe 
voorkomen we dat HGW …?’ Naast zo’n open 
en constructieve dialoog in het team, is ook moed 
nodig om ‘van discussiëren naar doen’ over te 
gaan. Want het antwoord op de vraag ’kunnen 
onze leerlingen en willen onze ouders dat wel?’ 
is simpel: uitproberen! Aan de slag dus, experi-
menteren, dan weet je het. Een directie en interne 
begeleider die model staan voor de zeven uit-
gangspunten, zijn ook een belangrijke succesfac-
tor. Daarnaast is een balans nodig: enerzijds dui-
delijke doelen (hier willen we over drie jaar zijn 
met onze school) en anderzijds elkaar ondersteu-
nen (wat hebben we nodig om HGW toe te wil-
len en kunnen passen?). Zodra teamleden hun 
ervaringen (successen, moeilijkheden en oplossin-
gen) uitwisselen, leert het team van en met elkaar. 
Goed voorbeeld doet volgen: dat wat gelukt is, 
wordt doorverteld. Dat wat nog niet lukt, weer-
stand oproept of tegenvalt, wordt evengoed 
besproken. Want we leren niet alleen van succes-
sen (‘stralend leren’), maar ook van fouten 
(‘balend leren’). Borging is vervolgens nodig om 
HGW levend te houden. Tips voor borging zijn 
te vinden bij de downloads op www.acco.be. ● 

• Dijk, S. van & Pameijer, N.  (2014). ‘Vragen over Handelingsgericht werken.
HGW? Dat doe ik allang!’. JSW (5), 6-9.

• Kooten, K. van (2013). Gesprekken met leerlingen. JSW (10), 25 - 28.
• Paardekooper, E. & Pameijer, N. (2011). Kindplan. JSW (4), 26-28.
• Paardekooper, E. & Pameijer, N. (2012). Individueel plan. JSW (8), 25 - 28.
• Pameijer, N. (2012). Samen Sterk: Ouders en School! Leuven: Acco.
• Pameijer, N., Beukering, T. van & Lange, S. de (2010a; 2010b). Handelingsge-

richt werken: de uitgangspunten. JSW (7), 6-9 en (8), 12-15.

LITERA 
TUUR!

  Op zoek naar tips voor bor-
ging? Kijk onder downloads 
op www.acco.be

  Een groepsplan vertaald 
naar een beknopte week-
planning, hoe zit dat eruit? 
Kijk op www.jsw-online.nl

  Groepsoverzichten en -plan-
nen zijn hulpmiddelen en 
geen doelen op zich. Een 
voorbeeld van een zinvol 
groepsoverzicht vind je op 
de site van JSW:  
www.jsw-online.nl
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Deel 1: Daffodil en Handelingsgerichte diagnostiek: richtlijnen voor een kind- en 

omgevingsgerichte, dynamische, behoeftengestuurde evaluatie van het functioneren van kinderen

Jo Lebeer, Hugo Van de Veire, Benedikte Timbremont, Anneleen Denys, Inge Van Trimpont, Beno Schraepen

Deel 2: Zorg realiseren met behulp van het protocol “lezen en spellen”
Hugo Van de Veire, Renilde Lambert
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Sinds november 2011 staat op de website 
www.prodiagnostiek.be het Specifiek 
Diagnostisch Protocol bij vermoeden van 
hoogbegaafdheid online. Edgard Cocquet 
verwerkte het protocol tot een artikel in 
Caleidoscoop1. In volgend artikel 
beschrijven we hoe VCLB Gent met dit 
protocol de uitbouw van de zorg voor 
begaafde leerlingen ondersteunde.

VCLB Gent zag kansen in Prodia (zie box 
1), wou sterk inzetten op een degelijke 
introductie van de Prodia-protocollen en 

Een Prodia-verhaal uit de praktijk

Zorg realiseren bij 
(hoog)begaafdheid
Miek Audenaert, Reinilde Lambert, Benedikte Timbremont en Marleen De Winter

Miek Audenaert en Reinilde Lambert zijn werkzaam in VCLB Gent. Benedikte Timbremont is 
medewerker van de Provinciale Vormings- en Ondersteuningscel (PVOC) Oost-Vlaanderen. 
Marleen De Winter is zorgcoördinator in de Sint Michielsschool te Merelbeke.

dit in samenwerking met de scholen. 
Gedurende de schooljaren 2012-2013-
2014 organiseerde VCLB Gent daarom 
twee proeftuinen rond het Prodia-proto-
col bij vermoeden van (hoog)begaafd-
heid. 

Elke proeftuin omvatte drie werkses-
sies voor duo’s van scholen en hun 
CLB-contactpersonen. 

Onze hoogvlieger (zie figuur 1) stond 
hierbij symbool en werd het logo van de 

proeftuin Prodia Hoogbegaafdheid. Een 
30-tal basisscholen tekenden hierop in.
Dit betekent een derde van onze 
scholen. Andere scholen kozen ervoor 
om deel te nemen aan een proeftuin van 
een van de andere protocollen. 

Dit artikel is een kennismaking met onze 
CLB-proeftuinwerking rond het protocol 
hoogbegaafdheid, telkens aangevuld met 
voorbeelden uit de werking van een van 
de deelnemende basisscholen, de 
Sint-Michielsschool in Merelbeke.

Figuur 1. De hoogvlieger als symbool voor de 
proeftuin hoogbegaafdheid

Differentiatie in de klas: meer ervaring voor kinderen 
die moeilijk leren dan voor  kinderen die heel 
makkelijk leren (foto: Heriberto  Herrera)

BIJLAGE 7.13
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Een proeftuin met basisscholen

De bijeenkomsten met duo’s van basis-
scholen en hun CLB-contactpersonen, die 
we proeftuinen noemden, zijn enkele jaren 
geleden gestart om het handelingsgericht 
werken te ontwikkelen en te introduceren. 
Dat gebeurde steeds in nauwe samenwer-
king met de zorgteams van de scholen. We 
gebruikten dezelfde methodiek om deze 
Prodia-bijeenkomsten te organiseren. De 
inhoudelijke voorbereiding werd tekens 
opgenomen door een groepje CLB-mede-
werkers.

Via het organiseren van een proeftuin zagen 
we kansen om de zorg voor (hoog-)
begaafde leerlingen te realiseren. In een 
proeftuin van drie dagdelen gingen 
CLB-medewerker(s) samen met de school 
aan de slag. Op die manier konden we een 
concrete vertaling maken van de protocol-
len naar de werkvloer. De werking op 
school en de CLB-werking kon aan het 
protocol afgetoetst en versterkt worden. 
De proeftuin bood ook de kans om 
ervaringen van leerkrachten, zoco’s, directie 
en CLB’ers mee te nemen (bv. wanneer 
werkt het goed?). Bovendien bevorderde 
dit de afstemming in het zorgcontinuüm en 
konden we opsporen wat nodig is voor 
verdere implementatie van het protocol. 

De proeftuin werd gedragen door VCLB 
Gent en de Diocesane Pedagogische 
Begeleidingsdienst (DPB) Bisdom Gent. 
Hoewel het CLB het grootste deel van de 
organisatorische en inhoudelijke voorbe-

reiding op zich nam, was het een 
gezamenlijk initiatief. De sessies van het 
protocol werden in samenwerking met 
DPB voorbereid en gebracht.

Een essentieel uitgangspunt bij de 
proeftuin was het belang van een goed 
uitgebouwde zorgwerking op school. 
Het kader van HGW en HGD is hierbij 
een belangrijke stimulans. Tijdens de 
verschillende sessies werd dan ook 
regelmatig geoefend om die uitgangs-
punten toe te passen.

De sessies werden opgebouwd per fase 
van het zorgcontinuüm. Aan elke fase werd 
een voormiddag besteed. Daarbij werd tot 
op een concreter niveau in- of aangevuld. 
Met inhouden, bronnen, materialen en 
goede praktijkvoorbeelden verdiepten we 
onze eigen kennis. Een selectie hiervan 
werd opgenomen in ons draaiboek.

De bijeenkomsten bestonden uit een 
afwisseling in groeperings-en werkvor-
men: inhoudelijke input uit het protocol, 
uitwisseling in groep, illustratie met 
filmmateriaal, verdieping in keuzework-
shops, duotijd tussen school en CLB’er… 
De afwisseling tussen theoretische kaders 
en concrete uitwisselingen werd door de 
deelnemers gesmaakt.

Sessie 1. Brede basiszorg

Basiszorg binnen het protocol (hoog)
begaafd betekent dat alle leerlingen en 

dus ook (hoog)begaafde leerlingen zich 
kunnen ontplooien met aandacht voor 
hun mogelijkheden, talenten en beperkin-
gen. De regie binnen deze fase van het 
zorgcontinuüm ligt bij de school. Als CLB 
kunnen we schoolondersteunend werken. 

Binnen deze optiek verdiepten we ons 
tijdens de eerste sessie van de proeftuin 
in de volgende aspecten: zorgbeleid, 
vorming en ondersteuning van het 
schoolteam, zorg op klasniveau, opvolging 
van alle leerlingen, inschrijving en onthaal-
beleid en communicatie met ouders. We 
bespraken deze punten kort. Bij het 
zorgbeleid en zorg op klasniveau werkten 
we verdiepend met aanvullende literatuur. 

Zorgbeleid
Zorg voor alle leerlingen zit ingebed in 
een goed zorgbeleid. Tijdens de plenaire 
sessie besteedden we aandacht aan het 
ontwikkelen van een goede visietekst over 
het zorgbeleid bij hoogbegaafdheid door 
scholen. Voor het creëren van een goede 
visietekst kan het curriculaire spinnenweb 
ondersteuning bieden (zie box 2). 

Vorming en ondersteuning van het 
schoolteam
Ondersteuning van het schoolteam is nodig 
om de kijk te verbreden. Er is vaak veel 
ervaring opgebouwd rond differentiëren 
voor kinderen die moeilijker leren, minder 
voor kinderen die heel gemakkelijk leren. 
Zich bekwamen is een noodzaak. Voor 
kinderen met bv. een heterogeen profiel is 
het soms moeilijk om de heel sterke kanten 
te (kunnen) valoriseren. Op scholen die al 
met zorg+ (d.w.z. differentiatie naar boven 
toe) werken, is er vaak een collega die zich 
toelegt op dit thema en daar een opdracht 
in heeft. Hij is een soort coach voor de 
collega’s en voor beleidsontwikkeling.

Zorg op klasniveau
Zorg op klasniveau voor alle leerlingen 
betekent dat de leerkracht zijn onderwijs 
zodanig organiseert dat er tijd en ruimte 
is voor differentiëren. Binnen het protocol 
worden een aantal werkvormen toege-
licht: differentiëren tijdens de lessen, 
coöperatief leren en zelfstandig werken. 

Differentiëren concretiseerden we tijdens 
de eerste sessie van de proeftuin aan de 
hand van het IGDI-plus-model voor 
directe instructie (zie figuur 2). IGDI staat 
voor Interactie-Gedifferentieerd-Directe-
Instructie. Dit model geeft op gestructu-

Box 1. Welke kansen biedt Prodia aan het CLB?

SAMENWERKEN

Protocollair werken, goed ingebed in de onderwijspraktijk, biedt volgens ons kansen voor verrijking 

van de samenwerking tussen leerlingen, ouders, school en CLB. 

SYSTEMATISCH WERKEN

Prodia overtuigde ons als ‘kapstok’ in het bieden van systematiek, wat onze kwaliteit in werken 

verhoogt. Voor het eerst werd het proces van onze werking beschreven en vonden we procedurele 

richtlijnen. Hierdoor kan ook de besluitvorming systematisch en transparant verlopen. Gezien de 

vele terreinen waarop het CLB werkzaam is, vormen de protocollen een geheugensteun. De 

invulling ervan biedt bovendien voldoende ruimte om het niet als keurslijf aan te voelen.

INHOUDELIJK VERANTWOORD WERKEN

Prodia overtuigde ons ook omwille van een inhoudelijk verantwoorde werking. Met behulp van de 

protocollen konden we onze eigen werking actualiseren. Prodia is gebaseerd op actuele wetenschap-

pelijke kennis en reikt betrouwbare en valide onderzoeksmiddelen aan. Prodia helpt om onze eigen 

denkwijzen en de betekenis van onze werking te verduidelijken voor ouders, leerlingen en collega’s.
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reerde wijze aan hoe men differentiatie in 
instructie kan realiseren. Daarbij worden 
hoogbegaafde leerlingen gerekend tot de 
grote groep instructiegevoelige-plus-
leerlingen. Fase 7 (instructie, feedback, 
procesbegeleiding instructiegevoelige-
plus-leerlingen) kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op het geven van 
instructie op de kernstof van de basisvaar-
digheden taal, lezen en rekenen die deze 
leerlingen nog niet beheersen. Er is ook 
ruimte voor feedback op het gemaakte 
werk en ruimte voor procesbegeleiding.

Inschrijving en onthaalbeleid; communi-
catie met ouders
Het is het belangrijk om aan scholen mee 
te geven hoe ze met ouders en leerlingen 
kunnen communiceren over hun zorgbe-
leid. Ouders en leerling van bij inschrijving 
meenemen in het zorgbeleid en respect 
tonen voor elkaars standpunten, is een 
cruciale factor bij de zorg voor leerlingen.

Voor deze verschillende aspecten van 
basiszorg maakten we in de eerste sessie 
van de proeftuin gebruik van actieve 
verwerking in deelgroepen, wat sterk 
gewaardeerd werd door de deelnemers. 
Schoolverantwoordelijken en de respec-
tievelijke CLB-medewerkers kregen 
bijvoorbeeld een aantal stellingen over 
elk van de aandachtspunten binnen brede 
basiszorg. We gebruikten deze werkvorm 
om de gesprekken gestructureerd te 
laten verlopen en de verschillende 
meningen van de deelnemers aan bod te 
laten komen. De discussies over de 
stellingen werden gemodereerd door de 
proeftuinverantwoordelijken. We stuurden 
achtergrondliteratuur bij de verschillende 

stellingen achteraf mee.
Enkele besproken stellingen: 
- Fouten maken is een teken dat de 

leerling toch niet zo knap is, knappe 
leerlingen maken geen fouten.

- Op elke school moet een hoogbe-
gaafdheidsspecialist zijn.

- Elk sterk op LVS scorende leerling moet 
extra uitdaging krijgen.

- Ouders worden betrokken bij het proces 
van signaleren en een plan van aanpak.

- Ouders ‘pushen’ omdat ze maar al te 
graag een hoogbegaafd kind willen.

Sessie 2. Verhoogde zorg

Het bieden van basiszorg is niet voor elke 
begaafde leerling voldoende. De 
klasleerkracht die ervaart dat wat een 
leerling in de klas krijgt ontoereikend is, 
zal deze aanmelden in het zorgteam. 

Zorgoverleg
Uiteraard zijn de (observatie)gegevens van 
de leerkracht het vertrekpunt in het 
zorgoverleg. De zorgvragen kunnen 
immers zeer uiteenlopend zijn. Gaat het 
om het presteren dat anders is dan 
verwacht? Gaat het om de motivatie en 
betrokkenheid van de leerling? Gaat het 
om problemen op gebied van werkhou-
ding, sociaal of emotioneel gedrag? De 
informatie van de leerkracht wordt 
aangevuld met de bevindingen van de 
leerling en de ouders. In de Sint-Michiels-
school maakt men gebruik van het 
SiDi-aanmeldingsformulier (zie de 
getuigenis van Marleen).

Zorgcoördinator Marleen over brede 
basiszorg:

In de visietekst van onze school 
verwoorden we concreet welke 
stappen en zorgmaatregelen er voor 
hoogbegaafde kinderen genomen 
worden en wat de doelstellingen zijn. 
Het is belangrijk dat deze kinderen 
met specifieke zorg omringd worden 
om zo veel mogelijk te voorkomen 
dat ze onderpresteren, zich vervelen, 
neerslachtig worden, schoolmoe 
worden, zich geïsoleerd voelen... 

Daarom werken we in de eerste plaats 
op klasniveau al aan het welbevinden, 
de inzet, de doorzetting - gekoppeld 
aan succesbeleving - en het opnemen 
van nieuwe informatie. In overleg 
spreken we af dat die kinderen geen 
extra maar ‘ander werk’ krijgen. In 
lesonderdelen die herhalend zijn of 
waarvan de leerkracht weet dat het 
kind de leerstof verworven heeft, 
worden de oefeningen in het werk-
boek geschrapt. In de plaats daarvan 
werkt het kind zelfstandig aan een 
andere taak: in gespecialiseerd 
materiaal duidt de leerkracht oefenin-
gen aan. Op die manier kan ook het 
huiswerk verlopen.

De bedoeling is dat de kinderen 
succes beleven enerzijds, zich leren 
inspannen (soms leren mislukken) 
anderzijds. Ze worden daardoor in de 
klas uit hun comfortzone gehaald: in 
plaats van stiekem een boek te lezen 
tijdens de les, weg te dromen, te 
suffen of vervelend gedrag te vertonen, 
moeten ze inzet tonen. De oefeningen 
zijn specifiek: ze stimuleren het 
denken, ze dagen uit en zetten aan tot 
nadenken. Soms lukt er een oefening 
niet of is de opdracht niet goed 
gelezen: ook dit is een gegeven dat 
we ze langs deze weg laten ervaren en 
waarmee we hen leren omgaan.

Proeftuin hoogbegaafdheid: CLB en school samen aan de slag 
(foto: Carl Dwyer)
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Analyse zorgvraag
Om de aangereikte gegevens te vervol-
ledigen en een juiste analyse te maken bij 
de zorgvraag benadrukten we in sessie 2 
de systematische werking op school. In 
sessie 2 werd in kleinere groep inge-
zoomd op een werkwijze die hiervoor 
kan gebruikt worden. Voor de kleuter-
school namen we als voorbeeld de 
Observatielijst Ontwikkelingsvoorsprong 
van Groeiboek Domeinboek Denkont-
wikkeling2 (zie figuur 3). 

Werken met dergelijke instrumenten zet 
aan om verder te kijken dan het cogni-
tieve in enge zin. De ruime interesse, het 
ontwikkelingsniveau van het denken van 
de kleuter, de intensiteit waarmee de 
kleuter leeft, de taalvaardigheid, de 
fantasie en creativiteit, wordt bekeken. 
Systematisch analyseren van wat men ziet 
gaat verder dan het bekende ‘hij kent de 
letters of leest al’ of ‘hij kan al rekenen’.

Aanpak in de klas
Na het bepalen van doelen en het 
formuleren van onderwijsbehoeften 
bespraken we in sessie 2 de aanpak in de 
klas, ondersteund door de zorgwerking 
op school. Drie vormen van differentiatie 
kwamen aan bod: compacten, verrijken 
en versnellen. 

We bespraken de taxonomie van Bloom 
(zie figuur 4) voor het bedenken van 
opdrachten zodat de graad van cognitieve 
belasting kan variëren. Begaafde kinderen 
voeden zich aan taken die een hogere 
cognitieve belasting vragen (bv. creëren, 
evalueren in de taxonomie van Bloom). 
Met deze info als achtergrond kan men 
de onderwijsbehoeften van begaafde 
kinderen beter tegemoet komen en 
zorgen dat er voldoende hoge denkvaar-
digheden aan bod komen.

Tijdens sessie 2 werden criteria voor 
verrijkingsmateriaal, zowel voor de 
kleuter- als voor de lagere school 
uitgewisseld, doorgesproken, aangevuld. 

Verrijkingsmateriaal moet3:
• een beroep doen op creativiteit;
•  open opdrachten bewaren;
•  een hoog abstractieniveau hebben;
•  meerwaarde bieden ten opzichte van 

reguliere leerstof;
•  stimuleren tot een onderzoekende 

houding;
•  een beroep doen op de zelfstandigheid 

van de leerling;

Box 2.  Hulpmiddel bij visietekst: het curriculaire spinnenweb

Een school kan het curriculaire spinnenweb gebruiken om alle deelaspecten bij de opbouw van een 

visie aan bod te laten komen. De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien 

onderdelen van het curriculum die elk een vraag over het (plannen van) leren door leerlingen 

betreffen. In het spinnenweb fungeert het onderdeel ‘visie’ als centrale, verbindende schakel. De 

overige onderdelen (leerplanaspecten) zijn verbonden met die visie. Idealiter zijn ze ook met elkaar 

verbonden, zodat er sprake is van consistentie en samenhang. 

De metafoor van het spinnenweb onderstreept het kwetsbare karakter. Spinnenwebben zijn 

weliswaar enigszins fl exibel, maar dreigen toch te scheuren als er te hard en eenzijdig aan bepaalde 

draden getrokken wordt zonder dat de andere draden meebewegen.

Bron: cursuscurriculumontwerp.slo.nl/kennisbank/Curriculaire_spinnenweb.docx/

Leerdoelen

Waarheen leren zij?

Visie

Waartoe 

leren zij?

Groeperingsvormen

Met wie leren zij?

Leeromgeving

Waar leren zij?

Tijd

Wanneer 

leren zij?

Toetsing

Hoe wordt hun 

leren getoetst?

Leerinhoud

Wat leren zij?

Leeractiviteiten

Hoe leren zij?

Docentenrollen

Wat is de rol van de 

leraar bij hun leren?

Bronnen en materialen

Waarmee leren zij?

Figuur 2. Lesverloop volgens het IGDI-plus-model voor drie groepen leerlingen: instructiegevoelig-plus, 
instructiegevoelig, instructieafhankelijk

1.  Gezamenlijke start van de hele groep (5 minuten)

2.   Werkuitleg instructiegevoelige-
plus leerlingen (2 minuten)

6.  Zelfstandige verwerking 
instructiegevoelige-plus leerlingen 

    (20 minuten)

3. Interactieve groepsinstructie en
4. begeleide inoefening instructieafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen 
    (10 minuten)

5. Verlengde instructie (10 minuten) 
   (instructieafhankelijke leerlingen)

7.  Instructie, feedback, procesbege-   
    leiding instructiegevoelige-plus    
    leerlingen (5-10 minuten)

6.  Vervolg zelfstandige verwerking  
    instructiegevoelige-plus leerlingen  
    en
8. Feedbackronde leerkracht 
   (5 minuten)

6. Zelfstandige verwerking  
    instructiegevoelige leerlingen en  
   (max. 20 minuten)
8. Feedbackronde leerkracht 
    (5 minuten)

6. Zelfstandige verwerking 
   instructieafhankelijke leerlingen en 
   (max. 20 minuten)

8. Feedbackronde leerkracht 
   (5 minuten) 

9. Gezamenlijke afsluiting (5 minuten)
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•  een reflectieve houding uitlokken;
•  een beroep doen op metacognitieve 

vaardigheden;
• uitlokken tot interactie.

De Sint-Michielsschool, die al heel wat 
jaren rond hoogbegaafdheid bezig is, 
bouwde haar eigen collectie materialen 
en werkvormen uit. 

Figuur 3. Analyse van de zorgvraag via Observatielijst Ontwikkelingsvoorsprong (fragment uit: Groeiboek 
Zorg- en volgsysteem voor kleuters Domeinboek 4 Denkontwikkeling, 2009)

Figuur 4. Taxonomie van Bloom: hulp bij het bedenken van opdrachten met verschillende cognitieve 
belasting (bron: http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom )

Creëren

Evalueren

Analyseren

Toepassen

Begrijpen

Onthouden

Hoge 
cognitieve belasting

Lage
cognitieve belasting

Zorgcoördinator Marleen over 
verhoogde zorg:

De signalering gebeurt door de 
ouders of door de leerkracht: 
observaties van het werken in de klas, 
uitgebreide interesse, verder denken 
dan leeftijdsgenoten, resultaten van 
het leerlingvolgsysteem, vermoedens 
van onderpresteren, verveling. 

Aan de hand van de vragenlijsten van 
het SiDi-aanmeldingsformulier 
brengen we de zijnskenmerken van 
het kind in kaart. Er kunnen ook nog 
doortests afgenomen worden: 
leerlingvolgsysteemtoetsen van 
volgende periodes.

Na overleg met alle betrokkenen 
wordt er dan besloten tot differenti-
atie in de klas. Als dit onvoldoende 
blijkt en het kind toch meer uitdaging 
nodig heeft, kan het opgenomen 
worden in de kangoeroeklas. 

De observaties van de leerkracht 
tijdens de differentiatieperiode zijn 
dus van cruciaal belang. De leerkracht 
heeft dan vooral oog voor de manier 
waarop het kind te werk gaat, de 
oplossingswijzen, het redeneervermo-
gen, de werkhouding (die ook 
onvoldoende kan zijn), de drang naar 
meer informatie, de mate waarin het 
kind een autodidact is.

Noot: Het SiDi-protocol is een protocol voor 
signalering en diagnosticering van intelligente en 
(hoog)begaafde kinderen in het primair 
onderwijs in Nederland.
Kuipers, J. & de Bruin-de Boer, A., (2011).  SiDi 3 
– Signalering hoogbegaafdheid. Drachten, 
Nederland: Eduforce.
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Sessie 3. Uitbreiding van zorg 

Ondanks de extra zorg op school, 
blijven er soms nog vragen bestaan. 
Leerkracht of ouders vragen om een 
CLB-tussenkomst. Binnen het Prodia-
protocol hoogbegaafdheid gaat het dan 
(1) omdat er een vermoeden is van een 
ontwikkelingsvoorsprong of hoogbe-
gaafdheid bij een leerling ofwel (2) 
wanneer hoogbegaafdheid gepaard gaat 
met een andere problematiek, naast of 
als gevolg ervan. Binnen onze proeftuin 
schetsten we de 5 fasen van handelings-
gerichte diagnostiek aan de scholen. 

Intakefase
Bij het verzamelen van informatie tijdens 
de intakefase, verwezen we in de 
proeftuin naar hulpmiddelen uit het 
Prodia-protocol zoals bijlage 2 (signalering 
van (hoog)begaafdheid) of bijlage 5 (de 
profielen van hoogbegaafde leerlingen).

Strategiefase
Het clusteren van reeds beschikbare 
informatie in de strategiefase oefenden 
we tijdens de proeftuin in met de school 
en de respectievelijke CLB-medewerker. 
Aan de hand van de HGD-clusterformu-
lieren (nl. over kindkenmerken, kenmer-
ken school- en klasomgeving en kenmer-
ken thuissituatie) vulde men de informatie 
over een leerling uit de school in. Hierbij 
viel vaak op dat er vooral veel informatie 
is over de kindkenmerken maar minder 
over de andere twee domeinen. 
Deelnemers aan sessie 3 geven de 
intentie aan het formulier verder te 
gebruiken omwille van de brede kijk en 
het tonen van blinde vlekken. 

Binnen de strategiefase presenteerden we 
vervolgens verschillende hypothesen die 
verband houden met hoogbegaafdheid. 
Enerzijds zijn dit problematieken die 
gepaard gaan met hoogbegaafdheid 
(zoals onderpresteren, faalangst), 
anderzijds zijn het de zogenaamde 
‘dubbelspeciale’ leerlingen (zie casus van 
Marleen). Deze hypothesen zijn in het 
Prodia-protocol terug te vinden bij het 
theoretisch deel (comorbiditeit en 
differentiaaldiagnose) en vulden wij in de 
sessie aan met extra literatuur, bijvoor-
beeld vanuit de website www.letop.be.

Onderzoeksfase
Het model van Heller, beschreven in het 
Prodia-protocol, gebruikten we binnen de 
proeftuin als leidraad bij de onderzoeks-
fase. De nadruk ligt niet op het bepalen 
van het intelligentieniveau maar op het 
volledig trachten in kaart te brengen van 
het functioneren van de leerling. Vanuit dit 
perspectief lichtten we in sessie 3 het 
CHC-model9 toe en werd een Canvasre-
portage getoond (Gezocht: de echt 
slimste mens10).

Integratie- en aanbevelingsfase 
Om de onderwijs- en ondersteuningsbe-
hoeften binnen de integratie- en aanbeve-
lingsfase in kaart te brengen, pasten we het 
formulier ‘klein en kortdurend handelings-
plan’ toe (te downloaden op www.acco.be 
bij ‘Handelingsgericht werken een 
handreiking voor het schoolteam’). Dit 
formulier streeft ernaar om te vertrekken 
vanuit doelen. Een ander stramien dat 
scholen gebruiken, is een schooleigen 
handelingsplan (zie casus van Marleen).

Zorgcoördinator Marleen over verrij-
kingsmateriaal: 

In de kangoeroeklas op onze school 
werken we liefst projectmatig. Hierin 
komen wiskunde, talen, wetenschap, 
creativiteit… aan bod. Tussendoor komen 
breinbrekers aan bod.

De inhoud is belangrijk: uitdagend, 
vernieuwend, niet-herhalend. Nog 
belangrijker is de houding van de 
kangoeroeleerkracht: de lat hoog durven 
leggen in combinatie met respect en 
graag zien, durven vragen iets te herbe-
ginnen, transparantie, durven toegeven 
zelf iets niet te kunnen, eerlijkheid, 
durven filosoferen, de kinderen inspannin-
gen laten leveren.

De doelstellingen van een kangoeroeklas zijn: 
- de werkhouding optimaliseren: net, 

correct, opdrachtlezen;
- een goede studiehouding ontwikkelen: 

les leren op het einde van project;
- leren omgaan met falen, frustratie: toch 

proberen;
- zich inzetten, ook na een eventuele 

mislukking.

Voorbeelden van materialen zijn: Kant en 
Klaar Plus4, Materiaal voor hoogbegaafden 
van Minka Dumont5, Bolleboos-projec-
ten6, Zinder7, Plustaken Wero8.

Adviesfase
In de adviesfase weidden we uit rond de 
mogelijke aanbeveling van vervroegd 
doorstromen. Om een gestructureerde 
discussie over dit onderwerp aan bod te 
laten komen, gebruikten we de methodiek 
‘de hoeden van de Bono’ (zie box 3). Met 
hulp van een kleuraanduiding op de 
deelnemersmapjes deelden we de groep in 
deelgroepen. Elke deelgroep kreeg de 
opdracht: ‘formuleer argumenten rond 
vervroegd doorstromen vanuit een 
bepaalde visie (afhankelijk van de kleur van 
de hoeden)’. Deze argumenten werden 
vervolgens plenair besproken en aangevuld 
met input uit het protocol (uitbreiding van 
zorg – adviesfase) en extra bronnen (zoals 
o.m. websites www.eduratio.be en www.
hoogbegaafdvlaanderen.be). In de deelne-
mersbundel werd ook een literatuurlijst 
opgenomen van gebruikte bronnen. 

Evaluatie van 
de proeftuinsessies

Aan het eind van elke sessie vroegen we 
de deelnemers om een evaluatie. Als 
positieve elementen op inhoudelijk vlak 
worden vaak genoemd: 
- het aanreiken van handvaten en mate-

rialen (bv. materialen voor de 
kleuterschool, verrijkingsmaterialen, 
internetbronnen, screeningsinstru-
menten, clusterformulieren, formulier 
onderwijsbehoeften);

- de stimulans tot reflectie, tot evaluatie 
van de zorgaanpak op school- en 
klasniveau (bv. tips rond beleid, brede 
kijk op intelligentie, kijk op versnellen);

- de verschillende invalshoeken;
- de ordening per fase van het 

zorgcontinuüm;
- de sensibiliseringsgedachte, de zin om 

mee te denken met de school. 
Die zaken wensen de deelnemers ook te 
benutten op de eigen school. 

Als positieve elementen naar organisatie 
en aanpak worden vaak genoemd: de 
uitwisseling in groepen, de goede 
structuur, een samenvatting van het proto-
col in A3-formaat, de sturende begelei-
ding, het stevige tempo bij het inleidend 
gedeelte, het werken in kleine groepjes, 
de keuze voor meerdere werkwinkels, 
het grote aanbod.

In het algemeen kunnen we zeggen dat 
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Box 3. Denkhoeden van Edward de Bono (bron: www.creatiefdenken.com)

De denkhoeden van de Bono zijn een techniek waarbij deelnemers aan een bijeenkomst gevraagd 

wordt een bepaalde hoed op te zetten. Het dragen van de denkhoeden maakt het mogelijk om 

dingen te denken en te zeggen die we anders nooit kunnen denken en zeggen. De methode is handig 

om tot meerdere perspectieven te komen. 

Zorgcoördinator Marleen over 
Maarten, een hoogbegaafde leerling 
met ADHD:

Maartens hoogbegaafdheid komt tot 
uiting door zijn redeneringsvormen, het 
knap wiskundig inzicht, de zeer rijke taal 
en de grote interesses. Hij neemt zeer 
snel en gemakkelijk informatie op en 
kan die ook gebruiken. Hij denkt veel 
verder dan zijn leeftijdsgenoten zowel 
op vlak van wetenschap als op vlak van 
filosofie en levensbeschouwing.

Zijn werk is bijna nooit foutloos. Hij slaat 
oefeningen over, leest opdrachten 
onvoldoende en werkt moeilijk iets af. 
Hij is zeer impulsief en kan moeilijk 
stilzitten. Het is de kunst en onze plicht 
om door de ADHD-kenmerken te 
kijken en de hoogbegaafdheid als 
gegeven, als meerwaarde te zien en te 
laten uitkomen.

Dus moeten net die kinderen een 
verrijking krijgen: zowel in de klas als in 
de kangoeroeklas. De intelligentie mag 
hier niet verwaarloosd worden, de volle 
focus mag niet op de ADHD liggen. In 
de kangoeroeklas ligt het accent dan op 
de hoogbegaafdheid. De beide leer-
krachten hebben de taak te werken aan 
de werkhouding. De oefenstof kan 
aangepast worden aan zijn niveau, het 
foutenaantal zal daardoor niet stijgen.

In het handelingsplan van Maarten vind 
je volgende afspraken:
- transparant zijn, uitleggen waarom we 

op die manier werken;
- motiveren, via doelstellingen uitleg 

geven over werkwijze;
- verbaal belonen: echt en duidelijk;
- ander werk geven: vak wordt 

afgesproken;
- nadruk leggen op lezen van opdracht: 

niet onmiddellijk op hulpvraag ingaan;
- laten inspannen, tijd ervoor geven;
- huiswerk aanpassen: ander werk 

moet alleen gemaakt worden;
- bij slordig werk of niet correct 

gelezen opdracht: herbeginnen.

we erin geslaagd zijn zowel school als 
CLB’ers onder te dompelen in het 
Prodia-protocol (hoog)begaafdheid. 

De samenwerking bevordert de afstem-
ming tussen school en CLB, niet in het 
minst door de tijd en ruimte die hiervoor 

expliciet gemaakt wordt. De proeftuin 
Prodia biedt bovendien een extra 
oefenkans in het werken vanuit het 
zorgcontinuüm en met de handelingsge-
richte principes.

In deze korte tijd overzien school en 
CLB hun beleid rond hoogbegaafdheid, 
van basiszorg tot uitbreiding van zorg. 
Tegelijk vinden ze bevestiging voor 
eigen positieve realisaties, ondersteu-
ning voor kleine aanpassingen of 
handreikingen voor het invullen van 
veranderingsbehoeften. 

Deze proeftuin werd gerealiseerd door 
Miek Audenaert, Séverine Claeys, Reinilde 
Lambert en Benedikte Timbremont 
(PVOC Oost-Vlaanderen) voor het Vrij 
CLB regio Gent. De proeftuin werd mee 
mogelijk gemaakt door CLB-directeur 
Hugo Vandeveire, Peter Steyaert (hoofd-
begeleider) en Hilde Uvin van DPB regio 
Gent. Verder leverden de deelnemende 
scholen en de vele CLB-collega’s hun 
bijdrage. Met bijzondere dank aan 
Marleen De Winter, zorgcoördinator van 
de Sint-Michielsschool Merelbeke. Ze nam 
deel met haar school en illustreerde hun 
werkwijze in dit artikel. 

nnn

1 Cocquet E. (2012). Protocollering van diagnostiek. Het protocol bij vermoeden van hoogbegaafdheid. Caleidoscoop, 
24(2), 30 - 36. 

2  Lambert R. & Wouters M. (2009). Groeiboek Zorg- en volgsysteem voor kleuters Domeinboek 4 Denkontwikkeling. 
Antwerpen: Garant. 

3 Bron: Stichting LeerplanOntwikkeling http://www.slo.nl/primair/themas/hoogbegaafd/ 
4 Kant en Klaar Plus: Thematisch geïntegreerde projecten voor sterke en hoogbegaafde leerlingen. St. Niklaas: Abimo.
5  Lesmaterialen van Minka Dumont op http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/ 
6  Bolleboos-projecten (www.kluwershop.nl) 
7 http://www.schoolsupport.nl/Zinder : interessante publicaties i.v.m. informatieve onderwerpen
8 Plustaak Wereldoriëntatie. Drunen, Nederland: Delubas, Educatieve Uitgeverij.
9 Verdere toelichting over het Cattell-Horn-Carroll (CHC) model voor intelligentie is te vinden in Magez, W. (2009). 

De I van IQ. IQ voor slimmies Caleidoscoop, 21(1), 20-24.
10 In deze reportage werd bij zeven ‘knappe koppen’, van kwantumfysicus tot gevechtspiloot, gekeken hoe intelligent 

ze echt zijn.


	bijlage 7.5 Reflectieschema uitgangspunten HGW, uitgebreid voorbeeld.pdf
	1. Doelgericht werken
	1a. Doelen formuleren voor de klas en indien afwijkend ook voor een subgroep of individuele leerling. Deze doelen zijn hoog/ambitieus én realistisch/haalbaar.
	1b. Voor werkhouding en gedrag met kleine snelle doelen werken, voor de korte termijn: wat zien, horen en merken we als dit doel is behaald?

	Bijlage 7.7NIEUW Voorbeeldopdrachten bij uitgangspunten HGW1608.pdf
	Opdracht 1: de werkwijze is doelgericht (uitgangspunt 1)
	Door de leerkracht zelf
	Door de leerkracht zelf: reflecteren op de eigen aanpak
	Opdracht 4: positieve aspecten zijn van groot belang (uitgangspunt 5)
	Kies een leerling over wie een vraag is betreffende de aanpak.
	Opdracht 5: samenwerken met leerlingen (uitgangspunt 6)
	Opdracht 6: samenwerken met ouders (uitgangspunt 6)
	Opdracht 7: de werkwijze is systematisch en transparant (uitgangspunt 7)

	Blank Page



