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1 Inleiding 
 
Doelstellingen: 
 
De studenten geven voorbeelden van ‘leren leren’, ‘leren kiezen’ en ‘leren leven’ zowel binnen hun 
eigen vakgebied en als vakoverschrijdend inzake leren in overleg met collega’s, rekening houdend 
met de diversiteit en beginsituatie van de klasgroep. 
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1.1 Geïntegreerde leerlingbegeleiding 
 
Leerlingenbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school 
organiseert om haar leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Het 
beperkt zich dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed 
mogelijke zorg voor álle leerlingen. Het heeft niet altijd enkel met problemen te maken. Het gaat ook 
over begeleiding van ontwikkeling, los van problemen. 
 
De zorg richt zich op de totale persoon van de leerling. ‘Leren’ en ‘welzijn’ zijn met elkaar verbonden. 
Optimaal leren kan maar plaats vinden als een leerling zich goed voelt maar ook welbevinden van 
leerlingen wordt mede veroorzaakt door succesvol leren. Als we leerlingen in alle aspecten van hun 
leren en leven ondersteuning bieden, spreken we van ‘geïntegreerde leerlingenbegeleiding’. 
 
Begeleiding kan gericht zijn op verschillende doelgroepen: het kan een individuele leerling zijn, een 
groepje leerlingen of zelfs een hele klas. Het kan zelfs gaan over begeleiding van leerkrachten in hun 
pedagogisch didactische aanpak van een bepaalde klas of leerling. 
 
Begeleiding kan op twee momenten plaats vinden: 

• Preventie: Die is erop gericht om leerlingen te ondersteunen (persoonsgericht) en de school 
zo in te richten (structuurgericht) dat problemen voorkomen worden.  

• Remediëring: Tijdens of na de manifestatie van een probleem. Dit is een meer reactieve 
manier van werken, die ook wel de curatieve aanpak of remediëring genoemd wordt.  

 
De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: 
 

- Als ze tijdens de les plaats vindt, spreken we van lesgebonden begeleiding (vb. 
studiebegeleiding). 

- Lesoverstijgende begeleiding is niet direct aan een les of vak gekoppeld en bestaat in 
verschillende varianten: klassenraad, klasleraar, remedial teacher, “groene” leerkracht, cel 
leerlingenbegeleiding, vertrouwensleerlingen… 

 
 

1.2 De leerlingen 
 
Elk kind of jongere op school is meer dan een leerling. Hij leeft en leert ook in andere contexten: het 
gezin, de vrienden, de jeugdbeweging, sportvereniging, media, maatschappelijke ontwikkelingen. Zijn 
ervaringen brengt hij mee naar school. Onderwijs op school betekent meer dan lesgeven, onderwijs is 
ook begeleiding.  
 
Als leerlingbegeleider maar ook als leerkracht en als school in zijn geheel is het van belang voeling te 
blijven houden met je leerlingen. Op die manier tonen we werkelijk ons betrokken op onze leerlingen 
en kunnen we aansluiten bij hun leefwereld en daarop inspelen.  
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1.2.1 Kenmerken adolescenten 
 
De adolescentieperiode staat voor de overgang van kind naar volwassene, waarin jongeren met 
ingrijpende veranderingen geconfronteerd worden. Het eigen lichaam verandert waardoor het uiterlijk 
en de bijhorende verzorging een grotere aandacht krijgt dan in de kindertijd. De relaties in het gezin 
krijgen een nieuwe betekenis doordat de adolescent zichzelf vragen stelt hoe om te gaan met 
autoriteit. De jongere moet zien los te komen van het gezin en uitgroeien tot een autonome 
persoonlijkheid met eigen ideeën, in staat om doordachte beslissingen te nemen en op een 
verantwoorde(lijke) manier door het leven te gaan. Waarbij ook het onderhouden van 
vriendschappen en sociale contacten en het vormgeven van intimiteit en seksualiteit belangrijker 
worden. 
 
Deze ingrijpende veranderingen op verschillende domeinen brengt bij de adolescent veel 
onzekerheden met zich mee. Dit in een periode waar de jongere zich losmaakt van het gezin of 
thuismilieu waardoor hij meer belang gaan hechten aan leeftijdsgenoten of peergroup. Deze laatste 
worden de invloedrijkste personen in hun belevingswereld. Ze gaan moeten omgaan met veel 
vrijheden waardoor ze zelf keuzes moeten gaan maken. Ze gaan experimenten op verschillende 
gebieden. Ze proberen verschillende rollen en posities uit. 
 
Kortom, het is een kwetsbare periode waar hun identiteit gevormd wordt en waar ze evolueren van 
‘het kind’ zijn naar iemand zijn. 
 
Voor verdere uitdieping van de kenmerken van de adolescentieperiode verwijzen we naar het 
opleidingsonderdeel ‘Leren en Ontwikkelen’. De veranderingen op verschillende domeinen worden 
hier gedetailleerder omschreven.  
 
 

1.3 Geïntegreerd beleid op 4 domeinen 
 

1.3.1 Leren leren 
 
Bijna dagelijks geven leraren hun leerlingen mee wat ze moeten leren. Maar weten onze leerlingen 
wel voldoende hoe ze moeten leren? Onder het motto ‘studeren kan je leren’ staan we graag stil bij 
deze vaardigheden.  
 
Door het toepassen van deze vaardigheden bereiken leerlingen (of lerenden in het algemeen) betere 
leerprestaties. Leren leren bestaat uit metacognitieve vaardigheden. Dit is de vaardigheid om te 
reflecteren over het eigen kennen en kunnen. Oppervlakkige leerstrategieën (bijvoorbeeld plannen, 
schematiseren, hoofd- en bijzaken onderscheiden), mogen in alle vakken aangeleerd worden of 
kunnen zelfs in een apart vak of onderdeel aan bod komen. Diepgaandere leerstrategieën leer je 
best aan binnen het vakdomein zelf (bijvoorbeeld zelfinstructie, zelfevaluatie, aantekeningen 
maken). Leraren die in hun lessen doelbewust metacognitieve strategieën inbouwen en hun leerlingen 
begeleiden bij het aanleren en inoefenen van deze studeervaardigheden, zijn effectiever in hun 
lesgeven. Met andere woorden heb je dus best als leerkracht niet enkel oog voor het wat (= de 
leerstof) maar zeker ook voor het hoe leer ik?  
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In het baanbrekende boek ‘Visible Learning’ verwerkt John Hattie (2009)1 de resultaten van 
onderzoeken onder miljoenen leerlingen. In de volgende stap, Visible Learning for teachers legt hij de 
ideeën uit aan leerkrachten. Bij het leren hebben leerlingen goede strategieën nodig. Er zijn meerdere 
leerstrategieën die erg effectief zijn, zoals doelen stellen, zelfmonitoren, concentratie en doelbewust 
oefenen. Deze strategieën worden verder toegelicht in het opleidingsonderdeel ‘Leren en ontwikkelen’. 
 
Om te weten hoe leraren moeten werken aan de vaardigheden rond leren leren, moeten we kort de 
onderwijsdoelen schetsen die worden opgelegd door de overheid. Vanaf 1 september 2019 startte de 
inhoudelijke vernieuwing in het secundair onderwijs. De nieuwe onderwijsdoelen worden leerjaar na 
leerjaar ingevoerd, de oude onderwijsdoelen leerjaar na leerjaar afgebouwd. Omdat onderwijsdoelen 
gelden voor een graad, kunnen in de overgangsperiode nieuwe en oude onderwijsdoelen een jaar 
naast elkaar bestaan. Na het secundair onderwijs worden ook de onderwijsdoelen voor de andere 
onderwijsniveaus vernieuwd. 
 
In het oude systeem van onderwijsdoelen hebben de leerkrachten een inspanningsverplichting om te 
werken aan deze vaardigheid omdat ‘leren leren’ deel uitmaakt van de vakoverschrijdende eindtermen 
(VOET). In onderstaande tabel kan je nog voorbeelden van leerdoelen raadplegen voor de eerste, 
tweede en derde graad van het secundair onderwijs in het oude systeem. Zoals hierboven vermeld, 
wordt dit systeem afgebouwd en wordt het nieuwe systeem jaar per jaar geïntroduceerd.  
 
 
1e graad 2e graad 3e graad 
Opvattingen over leren 

- De lln werken ordelijk 
- De lln weten dat kennis 

en vaardigheden via 
verschillende 
leerstrategieën kunnen 
verworven worden 

Opvattingen over leren 
- De lln werken planmatig 
- De lln reflecteren over 

hun leeropvattingen, 
leermotieven en 
leerstrategieën 

Opvattingen over leren 
- De lln werken 

systematisch 
- De lln kiezen hun 

leerstrategieën gericht 
met het oog op te 
bereiken doelen 

Informatieverwerking 
- De lln kunnen 

gegevens memoriseren 
door gebruik te maken 
van hulpmiddelen 

- De lln oriënteren zich in 
overzichtelijke 
informatie door gebruik 
te maken van 
vormkenmerken zoals 
titels, ondertitels, 
afbeeldingen en 
tekstmarkeringen 

Informatieverwerking 
- De lln kunnen uit gegeven 

informatiebronnen en  
-kanalen kritisch kiezen 
en deze raadplegen met 
het oog op te bereiken 
doelen 

- De lln kunnen zinvol 
inoefenen en herhalen 

Informatieverwerking 
- De lln kunnen diverse 

informatiebronnen en  
-kanalen kritisch kiezen 
en raadplegen met het 
oog op te bereiken 
doelen 

- De lln kunnen 
verwerkte informatie 
vakoverstijgend en in 
verschillende situaties 
functioneel toepassen 

Problemen oplossen 
Bij het oplossen van een 
probleem: 

Problemen oplossen 
- De lln herkennen 

strategieën om problemen 

Problemen oplossen 
- De lln kunnen op basis 

van hypothesen en 
verwachtingen 

 
1 Meer lezen: Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analysis relating to achievement. Routlegde: 

Oxon.  
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• Herformuleren de lln 
het probleem; 

• Bedenken zij onder 
begeleiding een 
oplossingsweg en 
lichten die toe; 

• Passen zij de 
gevonden 
oplossingsweg toe.  

op te lossen en evalueren 
ze 

mogelijke oplossings-
wijzen realistisch 
inschatten en uitvoeren 

Regulering van het 
leerproces 

- De lln selecteren en 
ordenen het nodige 
materiaal en plannen 
onder begeleiding hun 
werktijd 

- De lln kunnen werken 
met een antwoordblad 
en correctiesleutel en 
houden rekening met 
lesdoelstellingen of 
aanwijzingen van de 
leraar 

Regulering van het leerproces 
- De lln kunnen een 

realistische werkplanning 
op korte termijn maken 

- De lln kunnen onder 
begeleiding hun 
leerproces sturen, 
beoordelen op 
doelgerichtheid en 
zonodig aanpassen 

Regulering van het 
leerproces 

- De lln kunnen een 
realistische 
werkplanning op lange 
termijn maken 

- De lln sturen hun 
leerproces, beoordelen 
op doelgerichtheid en 
passen het zonodig aan 

Studie- en beroepsgerichte 
keuze-bekwaamheid 

- De lln hebben inzicht in 
de algemene structuur 
van het secundair 
onderwijs 

- De lln zijn bereid alle 
studierichtingen en 
beroepen naar waarde 
te schatten 

- De lln kunnen hun 
interesses en 
mogelijkheden 
inschatten met het oog 
op een studiekeuze 

Studie- en beroepsgerichte 
keuze-bekwaamheid 

- De lln verwerven een 
zinvol overzicht over 
studie- en 
beroepsmogelijkheden 

- De lln zijn bereid alle 
studierichtingen en 
beroepen naar waarde te 
schatten 

- De lln kunnen rekening 
houden met hun 
interesses en mogelijk-
heden bij hun studie- of 
beroepskeuze 

Studie- en beroepsgerichte 
keuze-bekwaamheid 

- De lln verwerven een 
zinvol overzicht over 
studie- en beroeps-
mogelijkheden, dienst-
verlenende instanties 
met betrekking tot de 
arbeidsmarkt of de 
verdere studieloopbaan 

- De lln zijn bereid alle 
studierichtingen en 
beroepen naar waarde 
te schatten 

- De lln houden rekening 
met hun interesses en 
mogelijkheden bij hun 
studie- of beroeps-
keuze  

 
Ondertussen is de eerste graad niet meer van toepassing in deze vorm, maar in de nieuwe vorm van 
onderwijsdoelen. De nieuwe onderwijsdoelen worden geformuleerd in functie van 16 
sleutelcompetenties en niet langer in functie van vakken of leergebieden. Hierdoor vervalt het 
onderscheid tussen vak-/leergebiedgebonden en vak-/leergebiedoverschrijdende onderwijsdoelen. De 
verbinding tussen de onderwijsdoelen en de vakken/leergebieden of 
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vakkenclusters/leergebiedclusters gebeurt via de leerplannen. 
(https://www.kwalificatiesencurriculum.be) 
 
De vaardigheden rond leren leren die de leerkrachten moeten bereiken, kunnen we situeren onder 2 
sleutelcompetenties, namelijk: 
 

• de leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, 
probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en 
samenwerken 

• zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid 

  
Verdere invulling en concrete uitwerking van deze sleutelcompetenties gebeurd via de leerplannen en 
de vakgroepen. Omdat dit nog in volle ontwikkeling is, verwijzen we naar de oude tabel hierboven voor 
een meer bruikbare invulling.  
 
 

1.3.2 Leren kiezen: de onderwijsloopbaan 
 
Kiezen is een vaardigheid. Kiezen moet je leren. Kiezen is ook steeds een beetje verliezen. Als je 
kiest voor het ene, sluit dit vaak de andere optie uit. Dit keuzeproces begint reeds vroeg; bijvoorbeeld 
een kleuter die de keuze krijgt uit twee verschillende maaltijden of outfits voor die dag. Gradueel bouw 
je als opvoeder of begeleider dit keuzeproces uit. In onze maatschappij is keuzes maken niet evident 
door het overaanbod in supermarkten bijvoorbeeld, de reclame die ons dagelijks beïnvloedt maar ook 
op vlak van studierichtingen zijn de keuze-opties groot.  
 
Leren kiezen vormt een onderdeel van leren leren en maakt dus deel uit van de eindtermen. Kiezen 
kan je pas als je ten volle bewust bent van de verantwoordelijkheden en de consequenties die aan je 
keuze vasthangen. Leerlingen een keuze laten is daarom ook de leerlingen verantwoordelijkheid 
geven en werkt daarom motiverend.  
 
Leerlingen af en toe mee laten kiezen, is dus aan te bevelen. Bijvoorbeeld welke activiteit ze willen 
doen ter beloning van goed gedrag, welk onderwerp ze grondiger willen bekijken uit interesse, 
wanneer een toets of taak het beste ingepland kan worden, enzovoort. Zo stel je leerlingen mee 
verantwoordelijk voor hun leerproces.  
Studierichtingen kiezen is geen evidentie. Terwijl vroeger voornamelijk het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) de (eind)verantwoordelijkheid droeg, is het zwaartepunt meer en meer 
verschoven naar de school zelf. Voornamelijk tijdens de zogenaamde ‘scharniermomenten’ is dit 
essentieel. Deze momenten zijn: 
 

• van lager onderwijs naar secundair onderwijs 
• van de eerste naar de tweede graad 
• van de derde graad naar verder studeren of werk zoeken 

 
Het is daarom cruciaal om als leerkracht op de hoogte te zijn van hoe een keuzeproces werkt en op 
welke manier je dit kan stimuleren. Een keuzeproces begeleiden bestaat uit de volgende stappen: 
 
Zelfconceptverheldering: wie ben ik, wat doe ik graag en minder graag, waar ben ik goed in en 
minder goed in, enzovoort.  
 

https://www.kwalificatiesencurriculum.be/
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Horizonverruiming: De vraag die bij horizonverruiming cruciaal staat, is; ‘Wat is mijn relatie tot de 
omgeving?’ Ken ik enkel de studierichtingen binnen de school of ook andere, ken ik enkel de voor de 
hand liggende beroepen of ook andere minder bekende? Daar samen over praten en denken met 
anderen is zeer belangrijk. 
 
Omgaan met omgevingsinvloeden: Leerlingen leven in een omgeving (ouders, school, vrienden) die 
invloed uitoefent op hen, maar waar ze ook een invloed kunnen op hebben. Leerlingen moeten zich 
bewust worden van deze invloeden. Vanzelfsprekende verwachtings- en keuzepatronen, traditionele 
rollenpatronen kunnen ter discussie worden gesteld en eventueel doorbroken. Begeleiders moeten 
ook reflecteren over hun eigen gedragingen, verwachtingen om ook zelf bewust te worden van eigen 
overtuigingen en waardepatronen. Vandaar dat we ons bewust moeten zijn van vooroordelen, 
stigma’s en zichzelf vervullende voorspellingen.  
 
Beslissen: hoe neem ik een beslissing? Heel technisch, beredeneerd of ook met mijn gevoel en 
emoties? Kan ik de voor- en nadelen van mijn beslissing afwegen bij een keuzeprobleem?2 
 
Gelukkig bestaan er heel wat initiatieven, didactische materialen en websites om leerkrachten hierin te 
ondersteunen. Enkele voorbeelden: 
 

• www.onderwijskiezer.be: Website die netoverschrijdend is en waarop alle informatie te 
vinden is van kleuter- tot volwassenonderwijs. Deze website bevat ook een interessante 
‘materialenbox’ waarbij je een overzicht krijgt van alle mogelijke didactische materialen. 
Daarnaast vind je er ook twee keuzetesten die leerlingen uit het zesde leerjaar (tot eerste 
graad) en de derde graad kunnen invullen.  

• Werkboekjes ‘Op stap naar…’ van het vrij CLB voor de overgang van het zesde leerjaar naar 
het eerste jaar secundair, van de eerste naar de tweede graad en om verder te studeren.  

• SID-IN beurs: deze wordt jaarlijks georganiseerd in Antwerpen (ook in andere provincies) en 
richt zich op leerlingen uit het zesde middelbaar. Op de beurs zijn hogescholen, universiteiten, 
beroepssectoren en andere opleidingsverstrekkers vertegenwoordigd.  

• www.vdab.be: op deze website vind je uiteenlopende informatie en ook een aantal zelftesten 
(vb. persoonlijkheidstest, selectietesten, intelligentietest, kennistest, vaardigheidstest). Voorts 
zijn ook de beroepenfiches en –films erg geschikt om jongeren kennis te laten maken met 
verschillende beroepen en sectoren. Zo leren ze binnen de gewenste sector welke (misschien 
minder bekende) beroepen nog mogelijk zijn (= horizonverruiming) en wat de vereisten zijn 
om het beroep uit te oefenen en mogelijke voor- en nadelen.  
 

 
1.3.3 Leren leven: psychisch en sociaal functioneren 

 
We kunnen leerlingen begeleiden in hun leerling zijn (leren leren en leren kiezen) maar ook in hun 
kind of jongeren zijn, of dus de socio-emotionele begeleiding. Leerlingen brengen heel wat tijd 
door op de schoolbanken en leren daar niet enkel schoolse kennis. Ze leren ook omgaan met andere 
leerlingen, leerkrachten en de maatschappij (met alle bijkomende verwachtingen) in het algemeen. Als 
leerkracht geef je ook steeds bepaalde waarden, normen en attitudes mee door je manier van zijn. 
Bijvoorbeeld: respect opbrengen voor elkaar en de leerkracht, beleefdheidsregels, orde en stiptheid, 
noem maar op. Elke leerkracht heeft zijn eigen visie, opvattingen, eigen opvoedingsgeschiedenis en 

 
2 Uit: Verlinden, E. (2012). Cursus schoolloopbaanbegeleiding. CVO Provincie Antwerpen.  



 
 

12 

 

idee van wat goed onderwijs is (of moet zijn). Dit vertaalt zich in de manier waarop je voor de klas 
staat en wat je belangrijk vindt in relatie tot je leerlingen. Dit noemt men het ‘verborgen leerplan’. 
 
De pubertijd is een zeer ingrijpende periode waarbij een evolutie vast te stellen is van ‘het kind’ 
naar ‘iemand zijn’. Verschillende veranderingen vinden plaats: lichamelijk, sociaal, emotioneel en 
cognitief: de hormonen spelen op, cognitief zijn ze meer in staat verbanden te leggen en abstract te 
redeneren waardoor ze steeds meer begrip krijgen van de complexe werkelijkheid. Jongeren krijgen 
steeds meer verantwoordelijkheden, de omgeving stelt bepaalde eisen en verwachtingen, ze ervaren 
intense vriendschappen en misschien wel een eerste liefde. Dit alles kan leiden tot twijfels en 
onzekerheid. Vragen zoals wie ben ik en wie wil ik graag zijn, waar wil ik naartoe in mijn leven, 
enzovoort komen regelmatig voor.  
 
Leerlingen worden geconfronteerd met allerlei situaties thuis en op school die een grote impact 
kunnen hebben op hun functioneren. Voorbeelden hiervan zijn echtscheiding van de ouders, 
pesten op school, de dood van een familielid en bijhorende rouwperiode, zelfmoordgedachten, 
enzovoort. Juist omdat ze veel beter in staat zijn om deze situaties in te schatten en correct te 
begrijpen (in tegenstelling tot een kind), zijn ze op dit moment erg kwetsbaar.  
 
Vandaar de cruciale rol van de leerkracht! Leerkrachten moeten deze signalen kunnen opvangen en 
weten wat de begeleidingsmogelijkheden zijn. Als leerkracht is het belangrijk je leerlingen serieus te 
nemen en te begeleiden in hun zoektocht naar zichzelf en hun plaats in de wereld. In het verloop van 
deze cursus worden een aantal handvaten aangereikt om als leerkracht daarin je weg te vinden.  
 
 

1.3.4 Preventieve gezondheidszorg 
 
De school werkt mee aan de organisatie en uitvoering van de systematische contactmomenten 
(medische onderzoeken) en eventuele vaccinaties door het CLB. School en CLB bepalen samen de 
data waarop die systematische contacten doorgaan. 
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2 Zorg voor jezelf  

 
Doelstellingen: 
 
De studenten gaan bewust om met zelfzorg.  
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2.1 Inleiding 
 
Als leraar ben je voortdurend bezig met 'zorg dragen voor anderen'. Ongetwijfeld is dat ook één van 
jouw talenten en geeft het zorgen voor anderen energie en flow. Maar het vraagt ook veel energie… 
Dit zorgt ervoor dat leraren (net als andere zorgverlenende beroepen) extra vatbaar zijn voor stress en 
burn-out. Wij villen voorkomen dat ook jij in die val trapt. Wij willen dat je als leraar kan blijven 
lesgeven, zorgen, blijven zorgen en blijven investeren in je werk. Om dat te kunnen is zorg dragen 
voor jezelf van onschatbare waarde. Daarom is zelfzorg een onderdeel van deze cursus. 
 
 

2.1.1 Belang van zelfzorg als leraar 
 
Als leraar kan er - bij momenten - best wel veel op je afkomen, bijvoorbeeld: 
 

 te grote klasgroepen 
 niet de waardering krijgen van de directie en/of ouders waar je nood aan hebt 
 een moeizame samenwerking met collega’s 
 leerlingen in de klas waar je niet goed mee overweg kan 
 al eens een vak moeten geven dat je minder goed ligt, ….  
 … 

 
Niet fijn, want zo’n zaken vragen heel wat energie van jou. Een eerste belangrijk inzicht hierbij is het 
volgende: wat precies je pad kruist, daar kies je niet voor, maar hoe je ermee omgaat is wel je eigen 
keuze! 
 
Bovenop die zaken die je pad kruisen, maar die je zelf niet in de hand hebt, worstelen leraren ook 
vaak met een aantal energievretende, persoonlijke issues, bijvoorbeeld: 

 na een schooldag geen geduld meer hebben voor je partner of eigen kinderen 
 blijven piekeren over hoe je dingen (nog beter) kan aanpakken 
 niet genoeg tijd vinden om alles te doen zoals je het zou willen 
 ‘neen’ willen zeggen tegen een engagement dat gevraagd wordt, maar je schuldig voelen als 

je dat doet 
 het gevoel hebben dat je job meer energie vreet dan energie geeft 
 … 

 
Je niet laten neerhalen door al die zaken, en manieren vinden om ermee om te gaan vraagt enkele 
vaardigheden. Al deze vaardigheden kun je samenbrengen onder de noemer zelfzorg. Het gaat over 
jezelf graag zien, jezelf kunnen troosten, grenzen stellen, op een andere manier naar het leven kijken, 
rust vinden zodat je jezelf (je lichaam, je hersenen, je emotionele zijn) de kans geeft om op adem te 
komen en je je batterijen terug oplaadt, …. 
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2.1.2 Wat we verstaan onder zelfzorg 
 
In dit hoofdstuk omschrijven we zelfzorg als: jezelf graag genoeg zien, om op een niet-egoïstische 
manier voor jezelf op te komen, en een balans te vinden tussen werk en privé, geven en nemen, 
zichzelf en de ander, door te investeren in persoonlijk groei. 
 

 jezelf graag genoeg zien: zelfzorg vloeit voort uit jezelf graag zien, minstens even graag als 
je de ander ziet. Een mooi vraag hierbij is: zou jij anderen behandelen zoals jij jezelf 
behandelt? Moest jij voor anderen zo streng zou zijn als voor jezelf, of moesten anderen aan 
jou altijd zo hoge eisen stellen als jij aan jezelf stelt, zou het dan blijven duren?  

 op een niet-egoïstische manier voor jezelf opkomen: pas als je goed voor jezelf zorgt kun 
je het beste van jezelf geven. Dus beschouw zelfzorg niet als egoïsme, maar als voorwaarde 
om te kunnen zorgen voor anderen! 

 een balans te vinden tussen werk en privé, geven en nemen, zichzelf en de ander: werk 
en privé scheiden is een illusie, waardoor je dus best een goede balans zoekt tussen beide. 
Deze balanceeroefening lukt het best als je een persoonlijk evenwicht gevonden hebt tussen 
jezelf en de ander, tussen geven en nemen. 

 investeren in persoonlijke groei: groeien als professional, in dit geval leraar, gaat 
onlosmakelijk samen met groeien als persoon. Hiermee bedoelen we inzicht krijgen in eigen 
kwaliteiten, gedachten, emoties, relaties, drijfveren, je visie op het leven, … en deze inzichten 
aanwenden om te groeien als persoon én als leraar. 

 
 

2.1.3 Lagen van zelfzorg 
 
De mens, de leraar dus ook, is een gelaagd wezen. Als je op zelfzorg wil inzetten om jouw balans en 
voldoening te vinden, dan betrek je best alle lagen bij deze inspanningen. In dit hoofdstuk bespreken 
we beknopt elke laag: 

De basisvragen die je jezelf 
kan stellen bij deze lagen zijn: 
hoe is mijn relatie met … 
 mijn lichaam?  
 mijn emoties? 
 mijn gedachten en 
zelfbeeld?  
 de mensen om me 
heen?  
 mijn belangrijkste 
waarden, mijn missie? 
 
Deze vragen komen in de 
volgende onderdelen 
systematisch aan bod. 
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2.2 De fysieke laag van zelfzorg 
 
De fysieke laag heeft te maken met je lichaam: slaap, voeding, voldoende bewegen, een balans 
tussen inspanning en ontspanning, … Wij gaan hier vrij snel over, wat niet wil zeggen dat dit minder 
belangrijk is. Integendeel, je kunt deze laag zien als fundament van de andere lagen. Bij problemen 
met deze laag, of interesse in meer tips, kun je terecht bij slaap-,  voedings- en bewegingsexperten. 
 
 

2.2.1 Slaap 
 
Een chronisch slaaptekort put mensen uit. Je hebt minder fysieke energie. Je bent sneller emotioneel. 
Piekeren en angstgedachten krijgen meer grip. Je reageert minder mild op je medemens en het voelt 
al snel alsof je geleefd wordt. Volwassen hebben gemiddeld 7-9 uren slaap nodig, kwalitatieve slaap. 
Hoe is het met jouw slaap gesteld?  
 

 
2.2.2 Voeding 

 
Naast slaap is uiteraard voeding van enorm belang. Je weet wellicht zelf wel of je al dan niet gezond 
eet en of daar wel of geen aanpassingen nodig zijn. Als je ondanks voldoende slaap toch erg 
vermoeid blijft, kan je voeding het probleem zijn…. Als je gezond eet en slaapt, maar je hebt 
onvoldoende energie, kan het interessant zijn om bij je huisarts een bloedonderzoek te vragen. 
Misschien heb je van essentiële voedingsstoffen een tekort.  
Hoe is het met jou voedingspatroon gesteld? 
 

 
2.2.3 Dagelijkse zelfzorg à la minute 

 
Je lichaam laat je altijd duidelijk voelen hoe het met je energiehuishouding gesteld is. Maar niet 
iedereen besteedt voldoende aandacht aan de signalen die ons lichaam ons geeft… Daarom is het 
goed om je dagelijks even af te vragen: hoe is het eigenlijk met me? En om dan even met aandacht 
door je lijf te gaan, zeg maar een snelle ‘body-scan’ te nemen. Door goed te luisteren naar je lijf, zal je 
ook sneller zicht hebben op je behoeftes en kan je er beter aan tegemoet komen. 
 
Oefening: mini-momentjes 
 
Ga op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld elke speeltijd) en/of als je voelt dat het nodig is, even op 
de rem gaan staan en om te voelen-denken-doen: 
1. Stop: even stoppen met datgene waarmee je bezig bent 
2. Voel: even voelen hoe het met je gaat. Bv. kou, honger, afgemat, rusteloos 
door iets dat je niet mag vergeten, … 
3. Denk: nadenken wat dit gevoel je wil zeggen. M.a.w. jezelf afvragen wat je 
nu nodig hebt, en hoe je daar in deze situatie zo goed mogelijk voor kunt 
zorgen. Bv. kou – trui aandoen, honger – iets eten, afgemat – kort even 
energie tanken, rusteloos - wat je niet mag vergeten in de agenda van je 
telefoon steken, … 
4. Doe wat je nodig hebt. 
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Dit zijn jouw dagelijkse mini-momentjes van zelfzorg, of zelfzorg à la minute. Het vraagt niet veel van 
je, en het kunnen soms kleine dingen zijn die je helpen! 
 

 even genieten van een tas thee 
 een paar seconden buiten gaan om de frisse wind of de zon op je gezicht voelen 
 even contact zoeken met die fijne collega 
 een herinnering aan jezelf mailen zodat je nu iets kan loslaten waar je aan blijft denken. (dit 

doe ik bijvoorbeeld met een app op mijn telefoon, zie tips.)  
 jezelf even herinneren aan waarom je deze job zo waardevol vindt 
 naar de foto van je kinderen kijken  
 een gezond tussendoortje eten 
 vijf minuten mediteren, of je gewoon even je ogen sluiten om tot rust te komen 
 …  

 
2.2.4 Structurele zelfzorg: door structureel op te laden en los te laten 

 
Naast de mini-momentjes (om een goed zicht te leren krijgen op wat jij nodig hebt, en om à la minute 
eventuele brandjes te blussen of voorkomen) is het uiteraard ook belangrijk om structureel voor een 
goede balans te zorgen. Anders blijf je enkel achter de feiten aanhollen. 
 
Een job als leerkracht vraagt veel energie en zorgt soms voor een geleidelijke opstapeling van 
spanning: je bent op veel vlakken tegelijk bezig, er komen veel prikkels op je af, je bent voortdurend 
kleine en grotere beslissingen aan het nemen, je hebt soms ogen en handen te kort, … Hoe zorg jij er 
dan voor dat je die energie opdoet? En hoe zorg je ervoor dat je het teveel aan spanning weer 
afvoert? 
 
Sommige mensen laten het best spanning los door middel van inspannende activiteiten: stevig gaan 
sporten, fysieke arbeid, … Anderen laten makkelijker spanning los door ontspannende activiteiten: 
een warm bad, een rustige wandeling, … `De meeste mensen hebben baat bij een goede combinatie 
van beide soorten activiteiten.  
 
Zelfkennis over wat goed werkt voor jou en dit dan ook structureel inplannen in je week is een 
belangrijk element van zelfzorg. Wat heb jij nodig om energie op te doen en spanning af te voeren? 
Inspannende en/of ontspannende activiteiten? Welke? Hoe kun je dit structureel inplannen in je leven? 
 
 
Oefening: de ideale weekagenda 
 
Een goede weekstructuur creëren (zelfs (of zeker) als je weken er heel verschillend kunnen uitzien) 
helpen je om ook structureel tegemoet te komen aan je persoonlijke behoeftes (die je geleidelijk aan 
ontdekt door je dagelijkse snelle bodyscans).  
 
De methode van ‘de ideale week’ kan je daar misschien bij helpen: letterlijk en gedetailleerd een 
agenda opmaken van je ideale week. Dat is een week die de ideale balans heeft tussen werk, privé en 
ontspanning, gebaseerd op je reële leven. Je noteert op voorhand je vaste momenten in die week (bv. 
je lessenrooster, momenten dat je iets moet doen voor je kinderen, wanneer je wil opstaan/gaan 
slapen, wanneer je een moment me-time wil inplannen, wanneer je iets wil doen met anderen, …) 
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Probeer de agenda eens uit, en evalueer op het einde van de week. Was dit een goede balans voor 
jou? Heb je sommige activiteiten geschrapt, of gewisseld? Is het beter om structureel iets op een 
ander moment in te plannen? 
 
 

2.2.5 Afsluitende reflectie 
 
Nu je wat meer hebt gelezen over de fysieke laag van zelfzorg, en een suggestie van oefeningen hebt 
gekregen, sta dan misschien nog even stil bij de volgende vragen: 

 wat heeft dit hoofdstuk jou gebracht?  
 zijn er bepaalde zaken die je op dit vlak wil wijzigen? bv. op vlak van slaap, voeding, mini-

momentjes, (planning van) activiteiten, …. 
 welke concrete voornemens koppel je hieraan? 
 hoe zou je deze voornemens in een actieplan kunnen gieten?  

 
 

2.3 De emotionele laag van zelfzorg 
 
Emoties zitten letterlijk tussen de fysieke en de mentale laag:  
 

 Emoties zijn altijd gekoppeld aan een fysieke gewaarwording.  
Bijvoorbeeld: wanneer je je verdrietig voelt, kun je een pijnlijk of beklemmend gevoel in je keel 
ervaren. Of een knoop in de maag kan de fysieke gewaarwording zijn van zicht angstig 
voelen. 

 Emoties zijn altijd bijproducten van je gedachten, van het mentale niveau.  
Bijvoorbeeld: je angstig voelen in het donker, heeft niet zozeer te maken met het donker zelf, 
maar met wat je denkt dat er in het donker kan gebeuren.  
Bijvoorbeeld: een leerling die angstig wordt bij de aankondiging van een toets, wordt niet 
angstig van de aankondiging zelf, maar van de gedachte ‘ik ga het weer niet kunnen’.  
Je kan dus via je emoties je gedachten gaan onderzoeken! 
 
 

2.3.1 Onaangename emoties 
 
Wanneer we onaangename emoties ervaren, hebben we nogal eens de neiging om een dubbele 
beweging te maken. Enerzijds zijn we geneigd om ons te identificeren met de emotie. We zeggen dan 
‘ik ben verdrietig’ in plaats van ‘ik voel verdriet’. Anderzijds willen we niet verdrietig zijn, en gaan we 
innerlijk in strijd met de emotie. Die identificatie en/of die strijd zorgt ervoor dat we ons nog slechter 
gaan voelen. 
 
In plaats van ons te identificeren met emoties, of een innerlijke strijd aan te gaan, kunnen we ook de 
gedachte die een bepaalde emotie opwekt gaan onderzoeken. Om op die manier iets te leren van je 
emoties! 
 
Een mindfulle houding ontwikkelen kan hierbij helpen. Mindful zijn betekent aandacht geven aan het 
hier en nu. Dat betekent in dit geval dat we een emotie die we voelen, gaan herkennen, eventueel 
benoemen en even durven laten zijn. Door een emotie even de ruimte te geven, stroomt die ook 
gemakkelijker voorbij. Dus emoties bestrijd je door ze even te laten zijn, i.p.v. door ze te gaan 
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wegduwen. In het begin is dit niet gemakkelijk, maar door dit regelmatig te doen, leer je steeds beter 
om getuige te zijn van een emotie, even te surfen op die golf, zonder er mee samen te vallen.  
 
 

2.3.2 Emoties als wegwijzer naar je behoeftes 
 
Naast het laten zijn van emoties, kan je ook wat leren van je emotie. Een emotie is namelijk ook een 
uitdrukking van een behoefte. Aangename emoties zijn een uitdrukking van een vervulde behoefte, 
onaangename emoties zijn een uitdrukking van een onvervulde behoefte. Bijvoorbeeld: een leerling 
die zich verdrietig voelt heeft misschien behoefte aan een vriend, of een boze collega heeft behoefte 
aan een moment van rust, … 
 
Op vlak van zelfzorg kan je door mindful om te gaan met je emoties, beter leren welke behoeftes van 
jou onvervuld zijn en kan je actie gaan ondernemen om die behoeftes toch te bevredigen. Dat leidt 
dan weer tot positieve emoties. 
 
 
Oefening: mindful aanwezig zijn: wat voel je, wat denk je, wat wil je? 
 
Richt je aandacht meermaals per dag heel bewust op je lichaam en op wat er zich afspeelt ín je 
lichaam. Dus focus op wat je denkt en voelt, om te weten te komen wat er in jou leeft en hoe het met 
je gaat. Dit noemen we mindfulness. Je kan hele alledaagse dingen, zoals de afwas doen, handen 
wassen, theedrinken, wandelen, … gebruiken als oefening in mindful zijn. Door tijdens deze 
handelingen gewaar te zijn van elke kleine ervaring gedurende deze activiteiten en daardoor helemaal 
in het hier en nu te zijn.  
 
Je kunt mindfulness ook leren via dagelijkse meditatieoefeningen. Maar het uiteindelijke doel is om 
deze houding echt in je dagelijks leven binnen te brengen. Meditatie zal het proces versterken, maar 
voor wie dit niet past, is het gebruiken van de alledaagse momenten heel krachtig. Over de 
speelplaats wandelen, de computer opzetten in je klas, je kopje koffie of theedrinken in de pauze, … 
het kan ook mindful. Met wat oefening kan het zelfs tijdens het lesgeven. Het mooie is dat de kwaliteit 
van je contact met de leerlingen meteen vergroot. 
 
 
Oefening: meditatie of ademhalingsoefeningen 
 
Wie moeite heeft met mindful aanwezig zijn, zou eens kunnen kennismaken met meditatie of 
ademhalingstechnieken. 
 

2.3.3 Afsluitende reflectie 
 
Sta ter afronding van dit onderdeel even stil bij de volgende vragen: 
 

 wat heeft dit hoofdstuk jou gebracht?  
 zijn er bepaalde zaken die je op dit vlak wil wijzigen? Bv. meer aandacht besteden aan je 

emoties, onderzoeken welke gedachten ervoor zorgen dat je bepaalde emoties ervaart, leren 
zicht krijgen op je behoeften, momentjes van mindful gewaar zijn inlassen, …?  

 welke concrete voornemens koppel je hieraan? 
 hoe zou je deze voornemens in een actieplan kunnen gieten?  



 
 

20 

 

 
2.4 De mentale laag van zelfzorg 

Dat je tot nu toe wel of niet geïnspireerd bent om aan de slag te gaan met zelfzorg, heeft wellicht te 
maken met je overtuigingen (over jezelf). Misschien heb je gedacht: “Dat werkt niet voor mij. Dat lukt 
mij toch niet. Ik ga dat niet kunnen volhouden. enz.” Of misschien heb je gedacht “Hé! Interessant. Als 
die dingen voor anderen werken, is er misschien ook wel iets bij dat voor mij werkt.” 
 
Wat je doet of niet doet, en hoe je je daarbij voelt, wordt namelijk heel erg bepaald door hoe je denkt. 
En het straffe is: wat je denkt is niet noodzakelijk waar! 
 
In dit onderdeel staan we stil bij vragen zoals: Wat zijn je persoonlijke overtuigingen? Wat denk je over 
jezelf? Hoe zorg je ervoor dat je gedachten niet met jou op de loop gaan? Bestaat er een simpele, 
doeltreffende manier om te stoppen met piekeren?  
 
 

2.4.1 Greep krijgen op je gedachten: enkele oefeningen 
Oefening 1: willen i.p.v. moeten 

 
1. Merk het op wanneer je denkt dat je dingen ‘moet’. 
2. Vervang ‘moeten’ door ‘willen’ als test. 
3. Ervaar of het klopt: wil je het? wil je het niet? 
4. Ook al wil je het niet, vraag jezelf af waarom het voor jou 
belangrijk is. Formuleer het ook helder voor jezelf: het belang ervan 
is…. 
5. Maak een keuze die voor jou klopt, vanuit mildheid en zelfzorg. 
Misschien wil je het niet doen. Misschien wil je het wel doen, op de 
juiste manier, op het juiste moment. 
 
 
 

 
 
Oefening: kernkwadranten van Offman 
 
Een oefening die je kan helpen om positief naar jezelf en anderen te kijken is de methode van 
kernkwadranten van Offman. Deze methode komt ook elders in de opleiding aan bod. 
 
Oefening: maak minstens 1 kernkwadrant van jezelf 
 

1. Gebruik het schema hieronder 
2. Denk eraan, het gaat over eigenschappen, niet over vaardigheden. 
3. Begin liefst bij een valkuil, uitdaging of allergie, om zo terug uit te komen bij een kwaliteit. 
4. De richtvraagjes in het schema kunnen helpen om te bekijken of het ook echt klopt. 
5. Vermijd het woordje ‘te’ bij je valkuil (zoals ‘te lief’). Zoek een woord dat omschrijft hoe je dan 

bent of overkomt (bv. onderdanig). 
6. Zorg dat de logica van de pijlen blijft kloppen. Als alle hoeken wel kloppen voor jou, maar de 

logica niet, ben je waarschijnlijk 2 kernkwadranten tegelijk aan het maken, over elkaar aan het 
schuiven. 
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7. Als je kernkwadrant klopt, denk dan eens na hoe je je kernkwaliteit én je uitdaging samen zou 
kunnen brengen. Hoe kun je beide combineren in concreet gedrag in een specifieke situatie? 

 
 

2.4.2 Piekeren is een keuze, loslaten ook 
 
Eerst en vooral: piekeren heeft wel degelijk nut! Als je piekert, denk je dieper na over de dingen, word 
je je bewust van problemen en kan je er ook wat aan doen. Maar sommige mensen breken zich 
constant het hoofd over zaken die ze zelf niet in de hand hebben. ‘Wat als ik ernstig ziek word?’ of 
‘Wat als ik volgend jaar niet op deze school kan blijven werken?’  
Blijven malen over zaken waar je geen controle over hebt, is zinloos. Waar een optimist een zucht 
slaakt en die piekergedachte achter zich laat, blijft een chronische piekeraar rondjes draaien. En dan 
kan piekeren een aanslag zijn op je hele bestaan. Wie slecht slaapt door gepieker, heeft minder fut. 
Eet ongezonder, beweegt minder, slaat meer vet op. Waardoor je lichaam aan je geest het signaal 
geeft dat er iets is om over te piekeren: een vicieuze cirkel dus… 
 
De knop omdraaien kan je leren. Stap voor stap. Eerst je bewust worden van het feit dát je piekert. 
Pas als je dat registreert, kan je beslissen om minder vaak te piekeren. In een tweede fase helpt het 
om een lijstje aan te leggen met zaken waarover je piekert. Cruciale vraag daarbij: “kan ik er iets aan 
doen, of heb ik er geen controle over?” In fase drie maak je voornemens om actie te ondernemen. En 
in de laatste fase onderneem je actie. Wat overblijft, zijn de problemen waar je geen vat op hebt. Die 
kan je leren accepteren.  
 
Een aantal concrete tips voor piekeraars zijn: 
 

 Registreer een tijdje elk piekermoment. Zo ben je je ervan bewust en kan je die negatieve 
gedachten ook onderbreken. 

 Plan ruimte in om actief te piekeren. Concentreer een hele dag muizenissen in een 
constructief half uurtje denken. Doe dat niet in je slaapkamer, zodat je die plek er niet aan 
linkt. 

 Maak een lijstje van piekergedachten en deel ze op: wat kan ik oplossen, wat heb ik niet 
onder controle en moet ik loslaten? 
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 Maak tijd voor ontspanning en beweging, zeker als je onder druk staat en net denkt dat die 
ruimte voor ontspanning er niet is. 

 
Oefening: mantra om te stoppen met piekeren 
 

1. Als je piekert, stel je jezelf telkens dezelfde vraag: kan ik er iets aan doen of niet? Kom 
vervolgens ofwel in actie, of laat los.  

2. Als je in actie komt: formuleer voor jezelf een duidelijk en helder voornemen. Maak er een 
concrete afspraak met jezelf van.  

3. Als je loslaat: stel jezelf ook gerust, of spreek jezelf op een milde manier toe ‘het is ok om dit 
los te laten’. 

 
Oefening: verbeeld je het ergste 
 
Ga eens de confrontatie aan met je donkerste piekergedachten. Stel het je concreet voor, beeld je in 
hoe je zou reageren en wat de gevolgen zouden zijn. Door de confrontatie kan de angst voor dat 
scenario afnemen. 
 

2.4.3 Afsluitende reflectie 
 
Sta ter afronding van dit onderdeel even stil bij de volgende vragen: 

 wat heeft dit hoofdstuk jou gebracht?  
 zijn er bepaalde zaken die je op dit vlak wil wijzigen? Bv. je eigen gedachten een paar dagen 

extra in de gaten houden, moeten vervangen door willen, op zoek gaan naar je kernkwaliteiten 
/valkuilen/ uitdagingen/allergieën, minder piekeren, … 

 welke concrete voornemens koppel je hieraan? 
 zou je deze voornemens in een actieplan kunnen gieten?  

 
 

2.5 De sociale laag van zelfzorg 
 
Iedereen is verbonden met anderen: familie, collega’s, vrienden, … Soms is dat contact een bron van 
ergernis, soms van steun en vreugde. Contacten kunnen met andere woorden voedend zijn, maar ook 
slopend.  
 
Ook hier heb je weer zelf de keuze: welke contacten zoek je op, welke bouw je af? Wie zou je graag 
wat meer opzoeken? En met wie wil je het contact verminderen? Bijvoorbeeld: je hoeft niet aan tafel te 
blijven zitten als de collega’s in een rondje klagen terechtkomen. Sommige mensen hebben een 
probleem voor elke oplossing!  
 
Er is al zo weinig pauze in een schooldag. Zorg daarom dat je kan opladen in de pauze, en van dag 
tot dag te voelen: heb ik nood aan contact? Met wie? Of wil ik liever even alleen zijn? Buiten 
misschien? Je kiest zelf in welke mate je in verbinding gaat. 
 
Vragen die we ons in dit onderdeel stellen zijn: Hoe betrek je de sociale laag bij zelfzorg? Hoe trek je 
grenzen? Hoe kan je leren van je meest ergerlijke collega? Hoe kan je steun vinden bij elkaar? 
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2.5.1 Kernkwadranten in relatie tot de ander  
 
Kernkwadranten geven niet alleen mooie inzichten in jezelf, maar ook inzichten in waarom 
samenwerking vlot of stroef verloopt. 
 
Als het voor jou echt moeilijk loopt met een collega, kan je er bijna zeker van zijn dat je het eigenlijk 
gewoon moeilijk hebt met een negatieve eigenschap van die collega. En die negatieve eigenschap zal 
jouw allergie zijn! 
 
Bijvoorbeeld: stel dat jouw kernkwaliteit is ‘vernieuwend zijn’. Als je daarin overdrijft, kom je in je 
valkuil terecht. Het zou dan kunnen zijn dat je onrealistisch overkomt, of dat jouw drive om te 
veranderen zo groot is dat de vernieuwing te weinig op haalbaarheid wordt getoetst. 
 
Je uitdaging kan dan de kwaliteit zijn ‘praktisch zijn’. Door vernieuwend én praktisch te verbinden, ga 
je je afvragen hoe de verandering in de realiteit kan gezet worden, wat daar voor nodig is, enz. Op die 
manier kom je niet meer onrealistisch over. 
 
Maar sommige mensen overdrijven in hun praktisch zijn, waardoor ze heel snel bezwaren zien en erg 
vasthoudend overkomen. Dat zit natuurlijk in de allergie van iemand die vernieuwend is. 
 
Als de vernieuwende geconfronteerd wordt met zijn allergie, heeft hij dus de neiging om ten opzichte 
van een vasthoudende nog feller vernieuwend te willen zijn, en komt hij al snel onrealistisch over. 
 
Jouw allergie is hier dan de valkuil van de ander. De collega die dus vasthoudend overkomt, overdrijft 
in zijn kwaliteit. Misschien is die kwaliteit kritisch. Te kritisch wordt in dit geval vasthoudend, er is altijd 
wel een nadeel te vinden, “dus laat het ons maar houden bij hoe het is”. Dan heeft de collega 
misschien wel de uitdaging om open te staan voor experimenten. Maar mensen die zonder veel 
nadenken open staan voor eender welke vernieuwing, komen al snel naïef over. En naïef is dan weer 
de allergie van deze collega. 
 
Als je niet meer kan zien wat de kwaliteit is die onder de negatieve eigenschap zit, krijg je dus al snel 
een samenwerking op basis van wederzijdse allergie. 
De kunst blijft om je eigen uitdaging voor ogen te houden. En jouw uitdaging zit dan heel erg in de 
buurt van de kwaliteit van de ander. 
 
We kunnen dus veel leren van collega’s waar we allergisch aan zijn. Moesten we onze uitdaging 
voldoende ontwikkeld hebben, dan zouden we die allergische reactie niet meer ervaren. En zo gaat de 
samenwerking ook weer vlotter. 
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Wanneer je merkt dat een 
collega jou een allergische 
reactie bezorgt, loont het 
echt de moeite om eens te 
onderzoeken welk 
kernkwadrant van jou 
geraakt wordt.  
 
Een stapje verder: je kan de 
kernkwadranten ook 
gebruiken om in gesprek te 
gaan. Het mooie is dat je 
altijd een positieve insteek 
hebt. Want dat waar jij je aan 
ergert, is eigenlijk altijd een 

teveel van het goede van de ander. 
 
Oefening: van ergernis naar mildheid 
 

1. Neem/maak 2 lege kernkwadranten. 
2. Denk even aan een persoon aan wie je je ergert. 
3. Wat is eigenlijk de negatieve eigenschap waar jij je aan ergert? Zet die eigenschap in jouw 

vakje ‘allergie’. Maak voor jezelf jouw kernkwadrant verder af om te zien hoe dit in verbinding 
staat met jouw kernkwaliteit, je valkuil en je uitdaging 

4. Zet die negatieve eigenschap in het vakje ‘valkuil’ van de ander. Maak (liefst samen met de 
ander) dit kernkwadrant ook verder af. Het kan een soort spiegelbeeld zijn van het jouwe, 
maar het kan ook dat er toch wat andere eigenschappen naar boven komen. 

5. Je kan de kernkwadranten nu zo op elkaar leggen dat jouw allergie en de valkuil van de ander 
elkaar overlappen. 

6. Bekijk welke uitdaging jij/jullie voor ogen te houden hebt/hebben om elkaar op de positieve lijn 
te ontmoeten. 

7. Uiteraard kan je ook andere koppelingen maken. Jouw kernkwaliteit kan de uitdaging zijn van 
iemand anders. Jouw valkuil kan de allergie zijn van de ander. Jouw uitdaging kan de 
kernkwaliteit zijn van de ander. Jouw allergie kan de valkuil zijn van de ander. En andersom. 
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2.5.2 Verbondenheid 
Stilstaan bij allergieën en valkuilen zijn zinvol, maar focussen 
op wat verbondenheid kan betekenen is dat nog meer! In de 
opleiding van Vonk en Visie ‘Van gelukkige leraren blijf je leren’ 
geeft Maarten Van de Broek voorbeelden van initiatieven 
waarin leraren gaan samenwerken.  
 
1. Vakcollega’s die samen een cursus maken en de taken 
verdelen op basis van goesting en talent. De ene denkt graag 
creatief na over nieuwe activiteiten, de andere is daar niet zo 
sterk in, maar is wel sterk in structuur en vormgeving. 
2. Een leraar gaat een nieuw vak geven, als enige in de eigen 
school. Ze lanceert een oproep in een facebookgroep en er 
reageert iemand uit de buurt die in hetzelfde schuitje zit. Ze 
spreken samen af om voor te bereiden en zien elkaar geregeld tijdens het schooljaar om bij te sturen. 
Blijkt het nog goed te klikken ook! 
3. Na een nascholing over motivatie ontstaat een prachtige samenwerking. Een leerkracht uit het 
bijzonder onderwijs zoekt naar relevante taken om haar leerlingen te laten oefenen met het hanteren 
van een schaar. Een leerkracht van een andere school heeft voor een studiedag documenten 
gemaakt die verknipt dienen te worden (een methodiek met kleine kaartjes). De leerkracht maakt 
foto’s op de studiedag van de collega’s die met de methodiek aan de slag zijn en stuurt die naar de 
leerlingen die de kaartjes geknipt hebben. Resultaat: leerlingen die glunderen van trots en een lerares 
die voldoening ervaart in haar job. 
 
Oefening: brainstormen m.b.t. verbindende initiatieven:  
 
Dit zijn voorbeelden die misschien niet letterlijk te kopiëren zijn naar jouw/jullie schoolsituatie. Maar 
welke ideeën geeft het jou? Wat zou voor jou betekenisvol zijn? En hoe zou je daartoe de eerste stap 
kunnen zetten? 
 

2.5.3 Verbondenheid: investeren in positieve relaties 
 
Verbondenheid is naast gevoel van autonomie en competentie een psychologische basisbehoefte die 
ook een voorwaarde is voor duurzame motivatie. Als je dus graag meer verbondenheid ervaart, vraag 
je dan eens af in welke relatie je meer wil investeren. Het hoeven geen grote dingen te zijn. Een 
berichtje sturen. Een handgemaakt verjaardagskaartje in plaats van een standaard facebookbericht. 
De vraag of iemand nog iets met spullen kan doen die je naar de kringwinkel wilde brengen. De 
waardering die je daar mogelijk voor krijgt, kan ook weer deugd doen. 
 
Oefening: relaties versterken 
 
Als je dit belangrijk vindt, is er maar één manier om daar iets in te veranderen: actie ondernemen. 
Schrijf drie contacten (personen of groepen) op waarmee je de relatie wil versterken. Bedenk wat 
passend is om te doen. En spreek met jezelf af wanneer je dat gaat doen. Dus: wie? wat? wanneer? 
 

2.5.4 Afsluitende reflectie 
 
Sta ter afronding van dit onderdeel even stil bij de volgende vragen: 



 
 

26 

 

 wat heeft dit hoofdstuk jou gebracht?  
 zijn er bepaalde zaken die je op dit vlak wil wijzigen? Bv. relationele ergernissen onder de 

loep genomen via de kernkwadranten, aan zelfzorg doen door een andere bril op te zetten, 
soms wat assertiever zijn, … 

 welke concrete voornemens koppel je hieraan? 
 zou je deze voornemens in een actieplan kunnen gieten?  

 
 

2.6 De spirituele laag van zelfzorg 
 
Spiritualiteit is een begrip dat vele ladingen dekt, en dat (jammer genoeg) snel weerstand opwekt. In 
dit hoofdstuk beschouwen we spiritualiteit als een bewustzijn om zin te willen geven aan je leven. 
Omdat je als mens nu eenmaal deel uitmaakt van een groter geheel. Het doet deugd om mee de 
verantwoordelijkheid te dragen, om een bijdrage te kunnen leveren aan dat geheel, hoe klein die 
bijdrage ook is.  
 
Het leveren van die bijdrage zorgt ervoor dat je je meer verbonden voelt, dat je ergens goed in bent, 
en dat je de vrijheid hebt om te kiezen wat je bijdrage is. En autonomie, verbondenheid en 
competentie zijn net de drie basisbehoeften die volgens de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Decci 
vervuld moeten zijn om te kunnen spreken van intrinsieke motivatie, en die bijdragen tot het ervaren 
van een geluksgevoel.  
 

2.6.1 Ikigai 
 
Het wordt duidelijker als we er het Japanse begrip ‘IKIGAI’ bijnemen. Ikigai is vrij vertaald je reden om 
’s morgens uit je bed te komen, je reden van bestaan. Het bevindt zich op het kruispunt van vier 
vragen. 
 

- wat doe je heel graag? 
- wat kan je goed? 
- wat heeft de wereld nodig? 
- waar kan je voor betaald worden? 

 
Onderstaande afbeelding maakt het duidelijker: 
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2.6.2 Hoe zit het met jou? 
 
Iedereen kan zijn Ikigai ontdekken en ontwikkelen! Sommigen weten heel snel in hun leven waar ze 
het voor doen. Voor anderen is het een levenslange zoektocht. Een richtinggevend criterium om te 
weten of je al dan niet op je pad zit, is ‘voelen’. Als je juist zit, dan ervaar je regelmatig dat het 
‘stroomt’. Je ervaart dat er zich kansen aandienen, dat je signalen kan volgen die je de weg tonen. Je 
ervaart dat je innerlijk blij wordt van waar je mee bezig bent. Sowieso komen er ook af en toe periodes 
dat het ‘wringt’, dat het niet lijkt te kloppen, dat er weerstand optreedt. Dit zijn dan de signalen dat je 
van je pad aan het afwijken bent. Dat voelen, dat lijfelijk gewaar zijn waar we het al over hadden in de 
emotionele laag van zelfzorg, is dus niet alleen iets om te gebruiken om stresssignalen en emoties te 
hanteren, maar ook een soort innerlijk kompas. 
 
Velen van jullie deden ooit een heel andere studierichting en/of job, en zijn nu pas ingestroomd in het 
onderwijs/ de lerarenopleiding om op die manier van je passie, je missie en je roeping je beroep te 
maken. Dit cursusonderdeel kan je misschien helpen om je passie en je missie in je job als leraar ten 
volle te ervaren. 
 
 

2.6.3 Ikigai-oefeningen 
Hoe zit het met jou Ikigai? Kun je die in kaart brengen? 
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2.6.4 Zorg voor je “Zelf” 
Zelfzorg is eigenlijk ook een methode om je Ikigai te vinden. Het is niet voor niets dat sommige dingen 
moeiteloos gaan en andere dingen veel energie vragen. Je hebt het recht om je leven zo in te richten 
dat het past bij wie je bent, bij wat jij nodig hebt en bij jouw Ikigai. Zo krijgt je leven en je werk een 
extra boost omdat het onderdeel wordt van een groter geheel. Voor mij is dat spiritualiteit. En 
spiritualiteit kan nog veel meer zijn. Maar dat is niet voor dit hoofdstuk! 
 
 

2.6.5 Afsluitende reflectie 
 Wat heeft dit hoofdstuk jou gebracht?  
 zijn er bepaalde zaken die je op dit vlak wil wijzigen? Bv. m.b.t. je Ikigai, … 
 welke concrete voornemens koppel je hieraan? 
 zou je deze voornemens in een actieplan kunnen gieten?  

 
 

2.7 Slot 
 
Zelfzorg werd in dit hoofdstuk een verzamelnaam van alle acties die je zelf kan ondernemen om meer 
balans in je leven te creëren zodat jij je beroep als leraar ten volle kan uitoefenen zonder daarbij over 
je grenzen te gaan.  
 
Hopelijk heeft het je iets gebracht! Misschien ben je geïnspireerd om op bepaalde vlakken wijzigen 
aan te brengen, bv. op vlak van slaap, voeding, mini-momentjes, (planning van) activiteiten, aandacht 
besteden aan je emoties, onderzoeken welke gedachten ervoor zorgen dat je bepaalde emoties 
ervaart, leren zicht krijgen op je behoeften, momentjes van mindful gewaar zijn inlassen, je eigen 
gedachten een paar dagen extra in de gaten houden, moeten vervangen door willen, minder piekeren, 
op zoek gaan naar je kernkwaliteiten /valkuilen/ uitdagingen/ allergieën, relationele ergernissen onder 
de loep genomen via de kernkwadranten, aan zelfzorg doen door een andere bril op te zetten, soms 
wat assertiever zijn, of op vlak van jouw Ikigai. 
Misschien heb je er al concrete voornemens aan gekoppeld, en misschien heb je sommige 
voornemens al in een actieplan gegoten, of zelfs al doorgevoerd. Of misschien ook helemaal niet…. 
Alles is goed. Je hoeft niets van dat lijstje te doen, of je hoeft niet alles (tegelijk) te doen. Je hoeft 
zeker niets te doen wat voor jou niet werkt. Zolang je maar dingen vindt die voor jou wél werken. Het 
gaat om jou, om jouw leven, om jouw werk, om jouw vrienden en familie, om jouw leerlingen. Wanneer 
je meer bewust bent of wordt van wat je nodig hebt om voor een goed evenwicht te zorgen en 
wanneer je je engageert om daartoe ook in actie te komen, ben je goed bezig. Zelfzorg is een 
continue en levenslang aandachtspunt. Eentje waar je steeds beter in kan worden. 
 
Wie zichzelf wil verdiepen in zelfzorg, kan o.a. terecht bij Vonk en Visie. Uit hun opleidingsaanbod 
rond zelfzorg haalden wij de mosterd! 
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3 Zorg voor de leerlingen 

Doelstellingen: 
 
De studenten: 
 

• reflecteren over hun persoonlijke grens wat betreft het begeleiden van leerlingen en overleggen 
met collega-studenten om qua aanpak op één lijn te staan  

• passen de aangereikte gesprekstechnieken toe tijdens een simulatiespel ‘zorggesprek’  (bv. 
GRROW-model, oplossingsgericht werken, …) 

• leggen de rol en de plaats van de verschillende actoren binnen en buiten de school uit aan de 
leerling, met oog voor deontologische code van deze partners. 
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3.1 Drie noodzakelijke grondhoudingen volgens Carl Rogers 

Om een vertrouwensrelatie op te bouwen zijn een aantal grondhoudingen noodzakelijk: echtheid, 
empathie en respect. Deze hebben we ontleend aan Carl Rogers, de grondlegger van de ‘client-
centered therapy’. Dit zijn geen technieken, maar zijnswijzen die het handelen van een goede 
therapeut / begeleider / opvoeder / leerkracht … inspireren. 
 

3.1.1 Echtheid 

Dit betekent dat een leerkracht voor zijn leerlingen mag zijn zoals hij is.  
Hij moet zich niet verbergen achter een rol, een façade. Zo kan de leerling zien dat hij ook een mens 
is. Er moet overeenstemming zijn tussen zijn gevoel en zijn gedrag, tussen zijn denken en zijn 
doen. Wanneer een leerkracht gevoelens, emoties en wensen verborgen houdt voor zijn leerlingen, 
blijft hij voor een groot deel een onbekende, een rol. 
 
Een goede leerlingenbegeleider is goed in contact met zichzelf en is in staat te onderkennen wat een 
bepaalde leerling bij hem losmaakt. Een goede leerlingenbegeleider kan naar de leerling toe 
uitdrukken wat een bepaalde situatie waarover de leerling vertelt bij hem losmaakt. Dat wil niet 
zeggen dat hij zijn eigen levensverhaal moet vertellen en de ruimte van de leerling mag innemen. Hij 
zal enkel over zijn eigen gevoelens vertellen als hij de leerling daarmee van dienst is.  
 

3.1.2 Empathie 

De leerkracht kan zich verplaatsen in de leefwereld van de leerling en hoort wat er in die 
belevingswereld betekenisvol is. Hij kan het eigen referentiekader opzij schuiven en mee kijken en 
meevoelen vanuit het referentiekader van de leerling. 
 
Vooral wanneer een leerling een leerkracht in vertrouwen neemt in een persoonlijk probleemsituatie, is 
het van cruciaal belang dat hij zich begrepen, gesteund en gerespecteerd voelt. Door met empathie te 
reageren drukt de leerlingenbegeleider uit dat hij samen met de leerling op pad is. 
Dit wil echter niet zeggen dat hij zich met de leerlingen moet identificeren. Een goede 
leerlingenbegeleider kan omgaan met emotionele uitingen van een leerling zonder erdoor overspoeld 
te raken. 

3.1.3 Onvoorwaardelijk respect 

Dit betekent dat de leerkracht de leerling in zijn eigenheid aanvaardt zoals hij is zonder 
voorwaarden te stellen waaraan hij zou moeten voldoen.  
De leerkracht heeft eerbied voor de leerling en gelooft en vertrouwt in de mogelijkheden van de 
leerling. Hij treedt de leerling onbevooroordeeld tegemoet en waakt erover dat eigen appreciaties en 
waardeoordelen niet de bovenhand halen. 
 
Een goede leerlingenbegeleider neemt een houding aan die warmte en genegenheid uitstraalt. 
Onvoorwaardelijke aanvaarding betekent niet dat het gedrag van de leerling moet goedgekeurd 
worden en dat er geen grenzen gesteld mogen worden. Het is wel belangrijk dat er met de leerling 
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gezocht wordt naar de betekenis van dit gedrag en dat de leerling gestimuleerd wordt om zijn 
verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Uit een bevraging van 19 leerkrachten uit Klasse (uit: ‘Klasse’, 2009, nr. 200), blijkt dat leerkrachten 
deze drie aspecten van de Rogeriaanse grondhouding ook benoemen als de belangrijkste 
eigenschappen van een goede leerkracht. 
 

3.2 Hoe we naar leerlingen kijken maakt verschil 

Vooroordelen zijn menselijk. Aan de hand van deze vooroordelen trachten we andere mensen te 
begrijpen, in te schatten en te beoordelen. Toch is het zeer belangrijk om je als leerkracht bewust te 
zijn van deze vooroordelen omdat deze misleidend en zelfs gevaarlijk kunnen zijn bij het beoordelen 
van je leerlingen. Het onderzoek van Rosenthal & Jacobson toont dit aan.  
 
Rosenthal & Jacobson (1967) hadden in een bepaalde school een experiment uitgevoerd waarbij 
leerkrachten over sommige slecht presterende leerlingen fictief gunstige testscores hadden gekregen. 
Op het einde van het experiment bleken deze ‘slechte leerlingen’ beter te scoren dan de 
controlegroep.  
 
Dit fenomeen wordt het Pygmalion-effect genoemd of ‘zichzelf waarmakende voorspelling’: hoe 
hoger de verwachtingen van de leerkracht, hoe beter de leerlingen gaan presteren. Helaas werkt dit 
fenomeen ook omgekeerd: leerlingen waarvan de leerkrachten lage verwachtingen hebben, blijven 
achter in hun schoolse prestaties ten opzichte van leerlingen met dezelfde intrinsieke mogelijkheden 
waarvan de verwachtingen hoger zijn. Leerlingen gaan zich vervolgens gedragen naar die 
verwachtingen (en maken op die manier de voorspelling waar).  
 
De naam Pygmalion is afkomstig uit de Griekse mythologie; het was een koning van Cyprus die zijn 
gedroomde wederhelft maar niet kon vinden. Daarom beeldhouwde hij zelf zijn ideale vrouw, werd er 
verliefd op en kon door zijn hevig verlangen de godin Venus ervan overtuigen het beeld tot leven te 
brengen. In de context van het onderwijs betekent dit dat de verwachtingen van leerkrachten omtrent 
hun leerlingen, het gedrag van beide partijen zo beïnvloeden dat de verwachtingen zichzelf uiteindelijk 
gaan bevestigen (Nicaise, 1997). 
 

3.3 Grenzen aan begeleiding 

Een goede leerlingenbegeleider moet kunnen aanvaarden dat hij niet elke leerling kan begeleiden. 
Soms kan de problematiek van een leerling voor hemzelf zo gevoelig liggen of de verstandhouding 
met de leerling van die aard zijn dat hij zich niet meer neutraal kan opstellen. 
Een leerlingbegeleider dient vanuit zijn eigen behoeften en gevoelens grenzen te stellen aan het 
contact. Het is menselijk gezien niet haalbaar om eindeloos ter beschikking te staan. Het ervaren van 
grenzen en regels die gerespecteerd worden, biedt veiligheid en zekerheid. 
Een goede leerlingenbegeleider neemt de verantwoordelijkheid van de leerling niet over. Door zich 
teveel te mengen in het leven van de leerling dringt de leerlingenbegeleider zich op en verlamt hij de 
natuurlijke krachten van de leerling en zijn omgeving. 
“Je mag een leerling in je hart dragen, maar niet op je rug.” 
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3.4 Zorggesprekken 

 
De basis van de gesprekstechnieken wordt bij het opleidingsonderdeel ‘communicatieve 
vaardigheden’ opgenomen.  
 
Een aantal technieken worden hier aangehaald.  
 
 

3.4.1 Gordon: taal der acceptatie 
De Amerikaanse kinderpsycholoog Thomas Gordon had in de zeventiger jaren van vorige eeuw 
enorm succes met zijn cursus Effectief Ouderschap. Zijn boek ”Luisteren naar kinderen. De nieuwe 
methode voor overleg in het gezin” werd een bestseller. Zijn nieuwe kijk op communicatie met 
kinderen en jongeren blijft ingang vinden. Ouders, opvoeders en leerkrachten laten zich nog steeds 
door Gordon inspireren als ze op een emanciperende, niet-directieve manier met kinderen of jongeren 
wensen om te gaan.  
 
De manier waarop we kinderen opvoeden, of de wijze waarop we met leerlingen omgaan, is sterk 
bepaald door hoe we zelf door ouders en leerkrachten behandeld zijn. Gordon ondervond in zijn 
trainingsgroepen dat ouders in 90% van de gevallen waar kinderen met een probleem aankomen, op 
een typische manier reageren. Ze nemen over wat ze van hun ouders geleerd hebben. Het viel hem 
op dat dit net die manieren van reageren zijn, die psychotherapeuten geleerd worden zeker niet te 
gebruiken.  
 
In het OLOD ‘communicatieve vaardigheden’ wordt dieper ingegaan op de algemene 
gesprekstechnieken die Gorden aanbrengt. De technieken van actief en passief luisteren. Je kunt ze 
toepassen in communicatie met zowel je lln, als je collega’s, de ouders, partners van de school…  
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Ook zijn inzichten m.b.t. communicatie-stops (wat je vooral NIET moet doen tijdens gesprekken) zijn 
ondersteunend.  

Deze gesprekstechnieken worden verondersteld gekend te zijn via het olod ‘communicatieve 
vaardigheden’ of door eerder verworden competenties.  
 
In dit opleidingsonderdeel gaan we er verder mee aan de slag en bouwen we verder op deze basis 
gesprekstechnieken met meer verdiepende technieken en modellen. We leggen het accent meer op 
de zorgvragen waarmee leerlingen kunnen zitten en zetten technieken in om beter met deze 
zorgvragen om te gaan.    
 
 

3.4.2 Het GRROW-model 
Het GRROW-model is een vragenserie in vier eenvoudige stappen. Het GRROW-model (of proces) is 
een techniek voor het oplossen van problemen of het stellen van doelen. Het model is ontwikkeld in 
het Verenigd Koninkrijk en werd vaak toegepast om zakenlui te coachen. Het GRROW-model kent 
ook vele toepassingen in andere werksferen, vb. diëtisten die hun cliënten willen begeleiden en 
coachen, begeleiding van sportlui, enzovoort. 
 
In het onderwijs kan dit model in verschillende situaties worden toegepast. Bijvoorbeeld in een 
persoonlijk gesprek met een leerling om diens probleemoplossende vaardigheden te stimuleren en de 
leerling verantwoordelijkheid te geven over het eigen ontwikkelingsproces. Voorts is dit model erg 
nuttig wanneer je bijvoorbeeld in een team (of vakwerkgroep) bepaalde doelstellingen voor ogen hebt 
en je op een gestructureerde manier aan de slag wil gaan. Aangezien er verschillende leerkrachten 
betrokken zijn, is het nuttig om te weten wat je wil bereiken, hoe de realiteit er nu uitziet (geven alle 
leerkrachten dit vak op dezelfde wijze?), wat de verschillende opties zijn (alternatieven selecteren, 
bepalen welke inhouden zeker aan bod moeten komen) en een plan opstellen (wie past welk deel aan, 
op welke manier en wat is de deadline?).  
 
Het GRROW-model bestaat dus uit vijf  eenvoudige stappen: 
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1 Start de vragenserie met de G van GOAL (doel exploreren). 
Wat wil de leerling bereiken? Hoe zou de situatie moeten zijn om hem/haar tevreden te 
stellen?  

2 Ga verder met het onderdeel REALITY (exploreren van probleem, realiteit en context). 
Wat is nu het echte probleem? Wie zijn betrokken? Wat heeft de leerling tot nu toe 
ondernomen? 

3 Verken vervolgens de RESOURCES (hulpmiddelen en krachtbronnen exploreren): op welke 
hulpbronnen kan de leerling beroep doen? Zijn er bepaalde vertrouwenspersonen binnen de 
leefwereld van de leerling? Organisaties waar de leerling kan aankloppen? Technieken of 
methoden die de leerling kunnen ondersteunen? Bv. mindfulness als er sprake is van 
hyperventilatie, geweldloos communiceren bij ruzies, …. 

4 Bij de vierde stap ga je in op de OPTIONS (mogelijkheden exploreren) 
Welke mogelijkheden zijn er? 

5 Je eindigt met de W van WILL (komen tot beslissingen en actie). 
Aan het eind van het gesprek moet duidelijk zijn wat de medewerker gaat doen. 

 
In onderstaand schema vind je mogelijke vragen terug die je bij elke stap kan stellen.  
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GOAL 

Wat wil je echt bereiken? Wat is echt je doel? 

Waar droom je van? 

Op welk vlak zou je graag verandering zien? Wat zou je 

anders willen? Wat wil je aanpakken? 

Wanneer zou je tevreden zijn? Waar wil je uitkomen? 

Hoe zou het zijn om dat te bereiken? 

 

REALITY 

Hoe loopt het nu voor jou? Hoe beleef jij het? 

Wat zit al goed? 

Waar zit je vast? Wat ontbreekt er? 

Waar ben je bang van? Wat maakt je boos, verdrietig, 

onzeker…? 

Welk gevoel houd je tegen om stappen te zetten? 

Waar ben je vooral bezorgd over? 

 

RESOURCES 

Zijn er betekenisvolle personen/hulpbronnen?  Wie of wat 

zou je kunnen helpen? 

Wat heb je nodig? 

Wat heb je tot nu toe al ondernomen? Werkte dit wel of 

niet? Hoe zou dit komen? 

Wat zijn consequenties als iets niet werkt? 

Wat houdt je tegen om meer of andere dingen te 

proberen? 

Zijn er in het verleden inspirerende ervaringen geweest? 

Welke van je talenten zou je meer kunnen inzetten? 

 

OPTIONS 

Welke stappen zou je kunnen zetten om je doel te 

bereiken? 

Wat zijn mogelijke alternatieven? Hoe zou je dit nog op 

een andere manier kunnen doen, zeggen, aanpakken, …? 

 

WILL 

Wat ga je doen? Welke opties wil je effectief uitproberen? 

Wat is een mogelijke eerste stap? 

Wanneer en hoe ga je die concreet zetten? Wat ga je 

doen en zeggen? 

Zijn er nog hindernissen? Wat kun je doen om die aan te 

pakken? 

 
Figuur 1: GRROW-model 
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3.4.3 Oplossingsgericht werken 
Michael Durrant (2007) stelt in zijn boek ‘Creatieve oplossingen bij gedragsproblemen op school’: 
“Leerkrachten zien zich geconfronteerd met een ontmoedigende taak – namelijk, te proberen enige 
controle te houden over ongelijksoortige groepen van (soms ongemotiveerde) leerlingen – die al te 
gemakkelijk in confrontaties kunnen uitmonden.” Er is echter ook een andere manier om situaties te 
benaderen. Confrontatie leidt gewoonlijk tot een situatie waarin beide partijen verliezen.  
 
Leerkrachten die erin slagen om samen te werken met leerlingen die het hen moeilijk maken, zullen 
vaak zien dat de moeilijkheden dan juist afnemen. 
 
Uit het onderzoek van Rosenthal en Jacobson (1967) blijkt, dat als we leerkrachten ertoe kunnen 
brengen te denken dat hun leerlingen ‘begaafd’ zijn, de leerlingen de neiging krijgen om zich ook zo te 
gaan gedragen en dus beter gaan presteren. Vandaar het belang om te onderzoeken hoe je als 
leerkracht tegen een bepaald gedrag of een bepaalde situatie aankijkt. Wanneer men een leerkracht 
helpt om het (probleem)gedrag een andere betekenis te geven, dan zal dit meestal leiden tot een 
andere reactie van de leerkracht, wat op zijn beurt kan leiden tot een ander gedrag van de kant van 
de leerling, omdat daardoor het patroon doorbroken wordt.  
 
Conclusie: als je een leerling enkel benadert in het licht van zijn of haar problemen, gaat de leerling 
zich ook gedragen naar het probleem (Pygmalion-effect). Enkele gangbare vooronderstellingen over 
problemen op school kunnen zijn: 
 

- problemen op school zijn altijd wel aan iemand te wijten… aan het kind, aan de ouders, aan de 
leerkracht, enzovoort; 

- de problemen op school zijn het gevolg van onvolkomenheden in de persoonlijke 
(psychologische) sfeer of gezinssfeer; 

- probleemgedrag op school omvat uitsluitend het gedrag van de leerling, en dat moet aangepast 
worden; 

- wanneer wij eenmaal weten wat de reden of oorzaak van de moeilijkheid is, dan weten wij ook 
hoe wij die kunnen ‘repareren’.  

Van vele problemen die zich manifesteren op school, kennen we de juiste oorzaak niet (omdat die 
vaak gelegen is buiten de school, gezien de complexiteit van het probleem, enzovoort). Durrant stelt 
dat we ons niet zozeer moeten concentreren op de oorzaak van het probleem maar wel op ‘wat 
werkt’, in plaats van weg te zakken in de vraag wat ‘waar’ is. Daarnaast kan een leerling niet 
gemotiveerd zijn om aan een bepaald probleem te ‘werken’, terwijl hij daarvoor wél gemotiveerd kan 
zijn wanneer een probleem op een andere manier wordt omschreven of begrepen. Hieruit blijkt 
opnieuw het belang van de betekenis en/of interpretatie die beide partijen (leerkrachten en leerling) 
geven aan het probleem (Durrant, 2007).  
 
Durrant vertrekt daarom vanuit de principes van een oplossingsgerichte benadering. In plaats van 
ons steeds bezig te houden met het probleem en de mogelijke oorzaken, is het vaak nuttiger te kijken 
naar ‘wat werkt’ en dus mogelijke oplossingen kunnen zijn.  
 
Oplossingsgericht werken komt voort uit de psychotherapie, maar is inmiddels al zeer succesvol 
doorgedrongen in de wereld van coaching en educatie. Het is een werkwijze die toegankelijk en 
toepasbaar is voor mensen in alle leeftijdsgroepen. Bij oplossingsgericht werken laat je de persoon 
zelf tot oplossingen komen i.p.v. ze aan te reiken. Op die manier tracht je te werken met de interne 
motivatie van een persoon waardoor deze oplossing gedragen wordt door de persoon zelf en de 
slaagkansen groter worden.  
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Eigenlijk is deze methode stokoud omdat ze heel wat gelijkenissen vertoont met de Socratische 
methode. Socrates probeerde, door de juiste vragen te stellen aan zijn leerlingen, tevoorschijn te 
halen wat hij wél kan weten over het onderwerp. Hij stelt dan slechts de vragen, maar verschaft niet 
de antwoorden: die komen van zijn gesprekspartner zelf. Deze is hier bezig zijn eigen ziel te 
onderzoeken met zijn geest, om zijn kennis over de vormen wakker te schudden.  
 
Toegepast in het onderwijs, houdt oplossingsgericht werken in dat je de zelfredzaamheid van 
leerlingen gaat stimuleren en zoekt naar wat de leerling wil veranderen en als mogelijke oplossingen 
ziet. Op die manier ben je emanciperend aan het werken. Door de focus te leggen op wat reeds goed 
loopt en wat de leerling zelf wil bereiken, kan je het bestaande perspectief van de leerling gaan 
verbreden. De leerling is waarschijnlijk meer gemotiveerd om aan deze situatie te werken en de 
motivatie ligt bij de leerling zelf en niet ergens daarbuiten. Bijvoorbeeld een leerling die faalangstig is 
en die voornamelijk gericht is op negatieve ervaringen, alle successen laten opsommen en bekijken 
hoe dat succes tot stand gekomen is. Op die manier wordt het perspectief verbreed doordat de 
leerling ook kan inzien hoe en waarom successen tot stand zijn gekomen.  
 
We sommen enkele uitgangspunten van het oplossingsgericht werken op: 
 

- Mensen zijn er voortdurend mee bezig om hun ervaring een betekenis te geven. In dit proces 
van betekenisgeving worden vooronderstellingen opgebouwd over interactie en gedrag. 
Opvattingen over zichzelf en anderen zorgen ervoor dat mensen niet openstaan voor informatie 
over henzelf (of over anderen, of over relaties) die hen zouden kunnen helpen verschillen te 
zien en verder te komen.  

 
- Problemen verwijzen niet naar een pathologische achtergrond. Problemen spelen zich af in de 

context van menselijke interactie, en ‘komen gewoon voor’. Problematische patronen houden 
zowel gedrag als waarneming in. Zich anders gedragen en anders denken zijn beide onderdeel 
van het veranderingsproces.  

 
- Mensen beschikken over een overvloed aan hulpbronnen. Deze hulpbronnen zijn hen zowel 

bekend als onbekend. Eén van de belangrijkste gevolgen van problemen, en van de beleving 
ervan, is dat mensen blind worden voor de eigen sterke kanten en capaciteiten, of voor het 
oplossingsgerichte gedrag dat al aanwezig is. Ze ontwikkelen een kijk op zichzelf en de 
interactie die helemaal ‘beheerst’ wordt door het probleem.  

 
- Verandering vindt voortdurend plaats. Het sneeuwbaleffect; een kleine verandering kan tot een 

grotere verandering leiden. De beste veranderingen zijn diegene die door de cliënt zelf bedacht 
worden.  

Elk problematisch patroon bevat ook voorbeelden van uitzonderingen. Deze uitzonderingen kunnen 
gezien worden als ‘hints’ voor mogelijke oplossingen.  
 
Oplossingsgericht werken kunnen we schematisch als volgt voorstellen: 
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- Basis = erkenning geven, complimenteren. Dit vereist een positieve houding van de leerkracht 

en geloof in mogelijkheden van de leerling.  

 
- Contact leggen via de Rogeriaanse grondhouding en door een open houding aan te nemen  

 
- Context verhelderen via actief & passief luisteren. Vragen die je kan stellen: wie is er 

betrokken, wat gebeurt er, waar doet zich de situatie voor, wanneer speelt de situatie zich af en 
wanneer niet, hoe uit zich dit en hoe voel je jezelf daarbij?  

 
- Doelen stellen via het GRROW-model: wat verwacht je van mij, hoe kan ik je helpen, wat wil je 

veranderen, wat wil je bereiken?  

 
- Krachtbronnen aanboren kan op verschillende manieren. De schaalvraag kan je daarbij 

helpen. Je kan volgende vragen stellen: wat werkt, wat loopt er wel goed, wie kan je helpen, 
wat doe je graag en waar ben je goed in, wat kan je zelf doen om de situatie te veranderen?  

 
- Differentiatie staat voor het zoeken naar uitzonderingen: wanneer ging het beter en hoe komt 

dat, hoe uit zich dit, waaraan merk je dat het beter gaat? Op die manier kan je de focus leggen 
op het positieve en wat wel goed gaat. Deze uitzonderingen vormen zeer belangrijke handvaten 
omdat er misschien een oplossing in schuilt. Bijvoorbeeld als een leerling aanhaalt dat het 
pesten stopte toen hij dit negeerde, kan hij dat in de toekomst meer bewust gaan toepassen (en 
dus doen wat werkt).  

 
- Toekomstoriëntatie kan via de wonder-vraag: ‘Stel dat er vannacht een wonder is gebeurd, 

waaraan zou je merken dat je probleem is opgelost? Hoe ziet de situatie er dan uit? Wat is er 
dan concreet veranderd?’ 

 Figuur 2: Oplossingsgericht werken 
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Zoals reeds aangehaald, kunnen schaalvragen erg nuttig zijn om de situatie te visualiseren en te 
bekijken wat je wil bereiken in de toekomst. Als je aan een leerling vraagt op een schaal van nul tot 
tien aan te geven hoe hij zich nu voelt, kan je gaan bevragen waarom hij zich op dat cijfer situeert. 
Een leerling zal zich (bijna) nooit op de nul plaatsen. Er zijn dus ook een aantal positieve aspecten die 
we kunnen bevragen en actief kunnen inzetten om tot de gewenste situatie te komen.  

 
Figuur 3: De oplossingsgerichte schaalvraag 

 
 
 



 
 

40 

 

4 Zorg in de klas en op school 

 
Doelstellingen: 
De studenten kunnen: 

- de deontologische code toepassen op concrete probleemsituaties m.b.t. het psychosociaal 
begeleiden van leerlingen  

- aangeven hoe het welbevinden van leerlingen op school gestimuleerd kan worden via de 
verschillende niveaus van de preventiepiramide en via proactieve cirkels  

- het welbevinden van leerlingen bevorderen door preventief te handelen en een beleid met 
betrekking tot welzijn uit te werken  

- het zorgcontinuüm toepassen op een zelf gekozen thematiek  
- correct en deontologisch verantwoord doorverwijzen naar het CLB of externe diensten en 

hulpverlening  
- recente ontwikkelingen uit het beroepenveld integreren door middel van opzoekwerk m.b.t. de 

opdracht ‘casus leerlingenbegeleiding’  
- reflecteren over hun persoonlijke grens wat betreft het begeleiden van leerlingen en overleggen 

met collega-studenten om qua aanpak op één lijn te staan  
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4.1 Deontologische code 

“Mag ik u eens iets vragen ? Maar wilt u het aan niemand doorvertellen?” Elke dag zijn er leerkrachten 
die met zo een vraag geconfronteerd worden. Het is een goed teken dat een leerling je vertrouwt. Een 
leerkracht die begaan is met zijn leerlingen zegt waarschijnlijk spontaan ja en nodigt de leerling uit om 
ergens rustig te gaan zitten. Maar mag dat wel? Hoe ga je om met een leerling die komt vertellen dat 
hij verslaafd is aan drugs, zelfmoord overweegt of het slachtoffer is van incest? Heb je als leerkracht 
het recht om informatie van je leerlingen geheim te houden of is er zoiets als meldingsplicht? 
Zo ja, aan wie? Zo neen, mag je het vertellen, als je het zelf kwijt wil en aan wie dan? Als je op school 
illegale drugs ontdekt, weet je dat je die moet overhandigen aan de politie want je mag zelf geen 
illegale producten in handen hebben. Maar ben je ook verplicht om op vragen van de politie te 
antwoorden over de bezitter van die drugs? 
 
Om op deze vagen een antwoord te vinden, verwijzen we je naar het OLOD  Leerkracht en 
verantwoordelijkheden onder het hoofdstuk “De geheimen van de leerkracht.” 
 
Toch willen we hier kort een aantal zaken toelichten. In tegenstelling tot CLB-medewerkers zijn 
leerkrachten geen dragers van het beroepsgeheim. Dat betekent niet dat ze niet discreet moeten 
omgaan met vertrouwelijke informatie die een leerling je geeft, maar dat je niet kan beloven dat je 
deze informatie niet doorgeeft aan anderen als dit noodzakelijk is voor een goede begeleiding van de 
leerling. Als een leerling je informatie geeft i.v.m. een ‘gevaarsituaties’, vb. mishandeling, 
zelfverminking, voornemen van zelfmoord, van huis weglopen, drugs dealen of verslaving, 
ongewenste intimiteiten, of een diefstal pleegde, ben je verplicht hulp te bieden. Het gaat niet 
noodzakelijk om meldingsplicht: de wet eist niet noodzakelijk dat er aangifte wordt gedaan bij de 
politie. Hulp bieden kan ook een melding zijn aan gespecialiseerde hulpverlening. 
 

4.1.1 Hoe kan je tewerk gaan? 

Je vertelt aan de leerling dat hij je kan vertrouwen maar dat je niet alles geheim kan houden. Je 
kan wel met een leerling afspreken dat je niets doorvertelt achter zijn rug, maar steeds in overleg met 
hem (bijvoorbeeld je belt niet zonder medeweten van de leerling zijn ouders op). 
 
Als je melding maakt aan de cel leerlingenbegeleiding, laat je dat weten aan de leerling. Je vertelt hem 
wie daarin zetelt. En vraagt of er informatie is waarvan hij niet wilt dat ze naar deze cel doorgaat. 
Indien de leerling bezwaar maakt tegen deze manier van werken kan je hem doorverwijzen naar het 
CLB. 
 
Je bespreekt met de leerling welke informatie naar de klassenraad en de klasleraar mag. Je tast 
ook af in hoeverre het probleem bespreekbaar is met de ouders. Het kan zijn dat je tijdens het 
gesprek met de leerling notities hebt gemaakt. Vertel aan de leerling wat je ermee gaat doen, of ze in 
een leerlingendossier komen. Eventueel overloop je met hem je notities, zodat hij weet wat je hebt 
opgeschreven. 
 
Als het om een ‘ernstige gevarensituatie’ gaat, is het aan te raden de directie op de hoogte te 
brengen (zij dragen uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid) en ook de cel leerlingenbegeleiding die 
in overleg met het CLB en jezelf verdere stappen onderneemt (schoolarts, vertrouwensartsencentrum, 
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…). Vertel aan de leerling welke stappen je zet, maar stel hem gerust dat je niets onderneemt zonder 
zijn medeweten. 
 

4.1.2 Wat mag je zeker niet doen 

- Leerlingen beloven altijd en overal te zwijgen. 
- Zwijgen en niets doen als een leerling komt vertellen dat hij een misdaad (moord of diefstal) 

heeft gepleegd. Je kan niet strafrechtelijk vervolgd worden maar het is je morele plicht om dit te 
melden. 

- Zwijgen en niets doen als een leerling in gevaar verkeert (slachtoffer is van incest, 
zelfmoordplannen heeft of verslaafd is aan drugs, enz.). Je bent wettelijk verplicht om bijstand 
te verlenen aan een persoon in nood. 

4.1.3 Wat ben je niet verplicht te doen 

- Aangifte doen bij politie of gerecht als een leerling in gevaar verkeert, op voorwaarde dat je 
een professionele hulpverlener inschakelt. 

- Je directie op de hoogte brengen van misdaden of gevaren situatie die je te weten bent 
gekomen tijdens vertrouwelijke gesprekken met leerlingen.  

4.1.4 Wat is aan te raden 

- Professionele hulpverlening inschakelen als een leerling in gevaar is en in het oog houden 
of de situatie goed opgevolgd wordt. Een jongere is daar meer mee gebaat dan met een aangifte 
bij de politie. 

- Gezien de schoolreglementering in verband met ‘behartiging van de belangen van de instelling 
waarin men tewerkgesteld is’, vaag geformuleerd is, speel je het veiligste als je misdaden of 
gevaren meldt aan de directie. Zo vermijd je het risico dat je een tuchtrechtelijke sanctie oploopt.  

- Op school een deontologische code opstellen over het omgaan met vertrouwelijke informatie 
van leerlingen en deze bekendmaken aan leerlingen en ouders. 
 
 

4.2 Belang van preventie 

Voorkomen is beter dan genezen! Als schoolteam inzetten op preventie kan je heel wat problemen 
besparen. Als leerlingen zich goed in hun vel voelen en er vanuit de school aandacht besteed wordt 
aan welbevinden, is de kans reëel dat probleemgedrag afneemt. Een doordacht zorgbeleid is daarbij 
een essentiële voorwaarde. Hoe meer je als school inzet op preventieve maatregelen, hoe minder 
curatieve maatregelen je moet nemen. Daarbij is de steun van de directie en het engagement van alle 
betrokken leraren een noodzakelijke voorwaarde.  
 
Bijvoorbeeld: een school beslist om de algemene regel in te voeren dat elke leerling zijn of haar GSM 
afgeeft aan de leerkracht in een bewaardoos bij de start van een lesuur. Op het einde van het lesuur 
of die lesblok krijgen alle leerlingen hun GSM terug. Op de speelplaats is GSM gebruik wel 
toegestaan. Dit staat vermeldt in het schoolreglement dat de ouders ondertekenen ter goedkeuring. 
Het gevolg daarvan is dat leerkrachten de leerlingen niet constant moeten berispen tijdens de lesuren 
over mogelijk GSM-gebruik.  
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4.2.1 De preventiepiramide 

De preventiepiramide biedt een handig hulpmiddel om het schoolbeleid vorm te geven. Dit model 
werd ontwikkeld door professor Johan Deklerck (KU Leuven). De preventiepiramide kan scholen 
helpen om hun beleidsvoerend vermogen te verstevigen. Zo wordt de wenselijkheid onderstreept van 
een omvattend schoolbeleid waarin vier actieniveaus elkaar aanvullen en versterken.  
Volgende interventieniveaus verdienen aandacht: 
 
Niveau 0: binnen de preventiepiramide is dit geen actieniveau. Dit niveau is schoolextern, daar doe je 
als school niet wat je wilt. Men ondergaat brede maatschappelijke ontwikkelingen. Sociale, politieke, 
economische en ecologische factoren oefenen invloed uit op wat een school kan doen om bepaalde 
vormen van probleemgedrag aan te pakken. De context beïnvloedt het voeren van een 
preventiebeleid in positieve of in negatieve zin.  
Bijvoorbeeld: rellen in een kansarme buurt beïnvloeden het leven op school doordat de leerlingen er 
over willen praten, betrokken kunnen zijn, angstig zijn of door de politie ondervraagd worden.  
Bijvoorbeeld: door een groot pedoseksueel schandaal kan het aanraken van leerlingen, een 
schouderklop, enzovoort verkeerd geïnterpreteerd worden.  
 
Niveau 1: de fundamentele preventie of een algemeen leefkwaliteit bevorderend klimaat. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich op een positieve manier 
betrokken voelen bij het schoolgebeuren en de school als een aangename leef-, werk- en 
ontmoetingsplaats ervaren. Dit is het meest fundamentele niveau omdat het instaat voor de 
fundamenten van een goed preventiebeleid.  
Bijvoorbeeld: tijdens de middag wordt het ontspanningslokaal voor de leerlingen opengesteld, kunnen 
ze deelnemen aan een aantal workshops die door andere leerlingen of leerkrachten georganiseerd 
worden en is er kans tot sporten na de schooluren.  
 
Niveau 2: de algemene preventiemaatregelen die de leerlingen, leerkrachten, de ouders en de school 
versterken, meer draagkracht geven en stimuleren tot (volgehouden) positief gedrag. Problemen als 
geweld, pesten, vandalisme en agressie worden op een positieve manier aangepakt. De aandacht 
gaat naar het versterken van de handelingsruimte, de competenties, de weerbaarheid, de draagkracht 
en het probleemoplossend vermogen van de betrokkenen.  
Bijvoorbeeld: in de eerste graad volgen de leerlingen ‘leefsleutels’ waarbij de leerlingen verschillende 
vaardigheden aanleren die hen krachtiger en weerbaarder maken.  
Bijvoorbeeld: de leerkracht hanteert regelmatig werkvormen waar samenwerking centraal staat en 
overlegt in een open sfeer met andere collega’s en de directie.  
 
Niveau 3: het doelgericht anticiperen op sluipende of mogelijke problemen door gericht in te zetten op 
zoveel mogelijk elementen die probleemvoorkomend zijn.  
Bijvoorbeeld: een pestactieplan opstellen waarbij gewerkt wordt rond bewustwording op basis van 
getuigenissen, de film Ben X, enzovoort. Daarnaast organiseert het team van leerkrachten regelmatig 
proactieve cirkels om te polsen naar de sfeer in de klas.  
 
Niveau 4: het doelgericht aanpakken van bestaande problemen door werk te maken van maatregelen 
die deze problemen indijken, oplossen en/of in de kiem smoren. In het ideale geval hebben deze 
probleemoplossende maatregelen tevens een preventief effect. 
Bijvoorbeeld: herstelgerichte bemiddeling 3 na pestincident in de klas (zie 4.3.2). 

 
3 In Antwerpen kan je terecht bij Elegast (www.elegast.be) of Arktos (www.arktos.be) voor HERGO en andere school-

ondersteunende acties.  

http://www.elegast.be/
http://www.arktos.be/
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Figuur 4: De preventiepiramide 

4.2.2 De proactieve cirkel 

Proactieve cirkels vormen een ideaal hulpmiddel om als leerkracht preventief op te treden m.b.t. het 
welbevinden van je leerlingen in de klas. Deze techniek vormt een onderdeel van HERGO, wat staat 
voor herstelgericht groepsoverleg. Scholen die heer vaak mee werken noemen we herstelgerichte 
scholen. Zij zijn daarom niet in eerste instantie gefocust op problemen (bijvoorbeeld pesten), 
integendeel. De filosofie is dat hoe meer je een probleem opblaast, hoe groter het wordt. Niet het 
probleem zelf, maar de nadelige invloed ervan op de groep, op het groepsproces is kern van 
handelen.  
 
Een van de belangrijkste interventie-instrumenten die herstelgerichte scholen hanteren, is 
de proactieve cirkel. Deze is op vele manieren inzetbaar. Het uitgangspunt is altijd: verbinding, 
verbindend zijn of weer verbindend worden. Werken en leven MET elkaar, niet TEGEN elkaar en 
niet VOOR elkaar. Vanuit respect en gedeelde verantwoordelijkheid, voor jezelf, de ander en de 
omgeving. 
 
Het uitvoeren van de proactieve cirkel, verloopt als volgt: 
 

• Stel een cirkel op in de klas waarin de lln plaats nemen; 
• Maak duidelijke afspraken: iedereen laten uitpraten en geen commentaar op elkaar geven; 
• Als leerlingen deze afspraken niet respecteren, zet hen dan uit de cirkel: zorg voor een veilig 

klimaat; 
• Werk met 'icebreakers': makkelijk te beantwoorden vragen, vb. 'Wat zou je kopen als je .... 

euro had?', 'Beschrijf in drie woorden wat je gaat doen als je thuis komt na school’; 



 
 

45 

 

• Introduceer vervolgens een vraag die een aanwezig probleem bespreekbaar maakt. Tip: maak 
deze vragen persoonlijk of school- of klasgebonden. Bijvoorbeeld: Hoe kan jij de sfeer in de 
klas verbeteren? Hoe voel jij je bij het pesten in de klas? 

De open vragen zijn niet beoordelend of suggestief, ze zijn onpartijdig en tonen respect voor alle 
betrokkenen. Ze geven elke partij de gelegenheid om haar verhaal te doen. Het slachtoffer krijgt 
erkenning en antwoorden op zijn vragen, samen wordt gezocht naar een manier om de schade te 
herstellen. Ze geven aan leerlingen de gelegenheid om verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
gedrag, inzicht te krijgen in de impact van hun gedrag en de schade die het heeft veroorzaakt. 
Conflicten op deze manier aanpakken brengt rust, vermijdt escalaties, en toont respect aan degene 
die het gedrag heeft veroorzaakt en het slachtoffer dat door dit storend gedrag benadeeld wordt!  
 
Je kan de proactieve cirkel niet enkel inzetten binnen een herstelcirkel, dus om het klasklimaat te 
herstellen als de relaties in de klas verstoord zijn. Ze dienen verschillende doeleinden. Bv: 

• Check-in cirkel: ideaal op een maandag ochtend of na een vakantie om te achterhalen hoe de 
leerlingen zich voelen in de klas, wat er onder hen leeft; 

• Check-out cirkel: na een bewogen les, een heftige discussie of een projectweek of langdurige 
werkvorm (zelfstandig werk, contractwerk, seminarie,...); 

• Motivatiecirkel: bevragen van de motivatie van je leerlingen op dat moment of voor een 
bepaald vak of opdracht; 

• Kenniscirkel: ter voorbereiding van een nieuw thema, tijdens je controlefase van je les, om 
ervaringen uit te wisselen, enzovoort.  
 

4.3 Het zorgcontinuüm4 

Het uitgangspunt van het zorgcontinuüm is dat elke school een visie op zorg moet uitbouwen en 
van hieruit haar beleid moet vorm geven. Het zorgcontinuüm beschrijft hoe het zorgbeleid 
uitgebouwd kan worden in de school. Het bestaat uit vier fasen: brede basiszorg, verhoogde zorg, 
uitbreiding van zorg en overstap naar school op maat/een individueel aangepast curriculum. 
 
Het is een bewuste keuze om in de voorstelling met stippellijnen te werken omdat het continuüm een 
doorlopend, aansluitend geheel van zorg is. De zorgwerking vloeit ‘natuurlijk’ over naar een 
intensievere vorm van zorg, indien nodig. Het zorgcontinuüm is bedoeld als kader, een houvast. De 
noden van de leerlingen zijn immers niet strikt af te lijnen of in vakjes te delen. Het is een driehoek 
omdat het van fase 0, naar 1, 2 of 3 over steeds minder leerlingen gaat waarvoor de zorg steeds 
specifieker wordt. De vorige fase blijft van kracht, wanneer je overgaat naar een volgende fase. 
 

 
4 De informatie en afbeeldingen zijn afkomstig van de website www.prodiagnostiek.be 

 

http://www.prodiagnostiek.be/


 
 

46 

 

 
Figuur 5: Het zorgcontinuüm 

 
We bekijken dit zorgcontinuüm per fase en geven daarbij voorbeelden van acties die ondernomen 
kunnen worden, zowel binnen als buiten de school en de klas.  
 

4.3.1 Fase 0: Brede basiszorg 

Wat hebben leerlingen nodig om te leren? Elke school biedt brede basiszorg. Dit is wat alle 
leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten 
en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de 
noden van elke leerling.  
 
Een goed uitgebouwd zorgbeleid maakt een leeromgeving mogelijk die tegemoet komt aan de 
onderwijsbehoeften van een diverse groep leerlingen binnen het gemeenschappelijk curriculum. De 
school bouwt deze brede basiszorg uit. Daarbij kan ze eventueel op ondersteuning rekenen van het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en/of de Pedagogische Begeleidingsdienst (PB) zie 4.4.2 
‘Rol van het CLB’ en 4.4.4 ‘Pedagogische begeleidingsdienst (PB)’.  
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De inhoud van deze brede basiszorg kan bestaan uit; 
 

- Organisatie van het zorg- en gelijke kansenbeleid.  
o Elke leerkracht biedt zorg op school door naar de leerlingen te luisteren en dagdagelijks 

met hen in contact te treden. In tweede instantie vinden we op school de 
personeelsleden die zich meer specifiek met leerlingenbegeleiding bezig houden. In 
elke school is dit anders georganiseerd.  

 
o Sommige scholen hebben een leerkracht voor de psychosociale begeleiding van de 

leerling. Hij wordt ‘groene leerkracht’ of ook wel ‘vertrouwensleerkracht’ genoemd 
en krijgt hiervoor al dan niet extra uren. In andere scholen kiezen de leerlingen zelf hun 
vertrouwens- of groene leerkracht. Dit kan dan om het even welke leerkracht zijn die 
deze functie als onderdeel van zijn takenpakket krijgt. 

 
o In bepaalde scholen staan de interne leerlingenbegeleiders in voor de specifieke 

leerlingenbegeleiding op school. Zij focussen voornamelijk op het welbevinden van de 
leerlingen, namelijk de ‘leefzorg’. Als het gaat over ‘leerzorg’ voor leerlingen met 
leermoeilijkheden en/of leerstoornissen, kunnen ook ‘remedial teachers’ aangesteld 
worden die de zorgklassen onder hun hoede gaan nemen. In deze ‘zorgklassen’ 
kunnen leerlingen terecht voor extra ondersteuning tijdens de lessen of voor hun 
examens af te leggen (vb. vragen mondeling voorlezen, schriftelijke examens afleggen 
op de computer, enzovoort).  

 
o Nog andere scholen bieden ook ‘huiswerkklassen’ aan. Leerlingen die thuis geen 

computer hebben of de ruimte en ondersteuning ervaren die nodig is om hun taken te 
maken, kunnen daarvoor op school terecht. Daarnaast zijn in sommige scholen 
leerkrachten aangesteld die zich richten op taalondersteuning. 

 
- Vorming en ondersteuning van schoolteam 

o Een school kan tijdens de Pedagogische Studiedagen interne vormingen organiseren 
voor alle leerkrachten. Daarvoor kan de school beroep doen op de Pedagogische 
Begeleidingsdienst (PB). Ook externe vormingen behoren tot de mogelijkheden. De 
moeilijkheid daarvan is dat de leerkrachten vervangen moeten worden als de opleiding, 
vorming of nascholing binnen hun urenpakket valt.  

 
- Inschrijving- en onthaalbeleid 

o Als leerlingen en ouders zich meteen welkom en aanvaard voelen op een school, leg 
je meteen een goede basis voor de latere samenwerking. Een doordacht inschrijving- 
en onthaalbeleid is daarom een noodzaak. Bijvoorbeeld wie nodig je uit voor een 
oudercontact of stuur je een brief voor een klasuitstap bij nieuw samengestelde 
gezinnen? Hoe start je het schooljaar op en worden de ouders er bij betrokken?  

 
- Zorgzaam handelen in de klas 

o Op de eerste plaats komt de vakleerkracht, de klas- of groepsleerkracht. Hij is de 
spil van de leerlingenbegeleiding. Hij staat het dichtst bij de leerling en heeft de 
grootste expertise als het gaat over de drie begeleidingsterreinen: leren kiezen, leren 
leren en socio-emotionele begeleiding. Hij zorgt voor het persoonlijke welzijn van elke 
individuele leerling, observeert het groeiproces in de klas, het leefklimaat op school en 
in de klas. 
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o Idealiter handelt de leerkracht preventief. Hij heeft oog voor de noden van de 
leerlingen en observeert welke signalen de leerling uitzendt (vb. meer teruggetrokken, 
ziet een leerling er regelmatig moe uit, enzovoort). Dit preventief handelen in de klas 
kan bijvoorbeeld door regelmatig proactieve cirkels te organiseren, open te 
communiceren en in dialoog te gaan met je leerlingen en dus ook aandacht te besteden 
aan de ‘leefzorg’ naast de ‘leerzorg’.  

 
- Opvolgen van alle leerlingen 

o Leerlingenbegeleiding heeft betrekking op alle leerlingen, niet enkel die leerlingen die 
problemen ervaren. Voor de leerlingen is het ook fijn om eens een schouderklopje of 
pluim te ontvangen voor de dingen die goed lopen. Vanuit deze positieve bevestiging, 
kunnen zij verder groeien en ontwikkelen (cf. oplossingsgericht werken, preventief 
werken).  

 
o De vorderingen van leerlingen kunnen we bijhouden in een ‘leerlingvolgsysteem’. 

Verschillende actoren kunnen daarin noteren. Je kan bijvoorbeeld mappen aanmaken 
voor ‘taalondersteuning’, ‘leerzorg’ en ‘leefzorg’ en daarbij rechten toekennen aan de 
betrokken personen.  

 
o Regelmatig overleg plegen met alle betrokken leerkrachten, vormt een cruciaal 

onderdeel bij de opvolging van alle leerlingen. Daarom is de ‘klassenraad’ een 
verplicht overlegorgaan dat minimum 3 à 4 keer per jaar georganiseerd wordt. Bij een 
klassenraad komen alle leden bijeen in een aparte ruimte. Er is een voorzitter, 
gewoonlijk de klasleraar. Hij of zij leidt de klassenraad, deelt de agenda mee, stelt 
doelen vast, bereidt de vergadering voor, zamelt informatie in bij de betrokken partijen 
en duidt een verslaggever aan die een duidelijk en concreet verslag maakt van de 
bijeenkomst en deze bezorgt aan alle leden. Tijdens de klassenraad worden zowel de 
leerlingen afzonderlijk als de klas in zijn geheel besproken. De klassenraad valt onder 
het ambtsgeheim van de leerkracht. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: 

 
- Informatie over bepaalde leerlingen (vb. leerlingen die langdurig ziek zijn, nieuwe leerling in de 

klas met een leerstoornis, enzovoort. Dit heet een ‘informatieve klassenraad’ of 
‘portretklassenraad’; 

- De studieresultaten van leerlingen. Dit heet een ‘puntenklassenraad’ 
- Problematisch gedrag van bepaalde leerlingen of klasgroepen. De leerkrachten zoeken dan 

naar een gezamenlijke aanpak om met zijn allen op één lijn te komen staan en consequent te 
kunnen handelen. Dit heet een ‘begeleidende klassenraad’.  

 
- Betrekken van alle leerlingen 

o Sommige scholen hebben een systeem van ‘vertrouwensleerlingen’. Dit zijn dan 
leerlingen, meestal van de hogere jaren die medeleerlingen begeleiden bij hun 
problemen. Uitgangspunt is dat veel jongeren sneller naar een medeleerling stappen 
dan naar een professionele instantie om hulp te vragen. De vertrouwensleerlingen 
krijgen hiertoe een opleiding en worden zelf ook wel gecoacht in de begeleiding die ze 
geven (door de leerlingenbegeleiders, CLB of zorgcoördinator). 

 
o De leerlingen krijgen inspraak op school door een leerlingenraad op te richten die zich 

kan uitspreken over allerlei kwesties zoals het schoolreglement, de invulling van vrije 
uren, het aankleden van de studiezaal, enzovoort.  
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- Samenwerken met ouders 
o Ouders vormen de belangrijkste partners waarmee je samenwerkt. Zij zijn in de 

eerste plaats de opvoedingsverantwoordelijken en dragen de eindbeslissing. Het heeft 
dan ook geen zin je mening en adviezen aan hen op te dringen. Je kan er best voor 
zorgen dat je op één lijn komt te staan met de ouders en dat de neuzen in dezelfde 
richting wijzen. Het uitgangspunt daarbij is steeds het welzijn van het kind.  

 
o Scholen die ouders op verschillende momenten voor allerlei evenementen betrekken, 

zullen op meer begrip en wederzijds respect kunnen rekenen. Durf daarbij creatief te 
experimenteren en out of the box te denken. Ouders die bijvoorbeeld de taal niet 
beheersen, in een situatie van kansarmoede verkeren of familiale of persoonlijke 
problemen kennen, hebben vaak te maken met schuld- en/of schaamtegevoelens 
waardoor ze letterlijk en figuurlijk de ‘drempel’ van de school niet over geraken.  

 
o De samenleving is zo divers geworden en de school zou daarvan een afspiegeling 

moeten zijn. Hoog tijd om meer in te zetten op de aanwezige diversiteit en de vruchten 
daarvan te plukken.  

 
Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht aan bij het zorgteam en stapt het 
zorgteam over naar Fase 1. 

 
Figuur 6: Brede basiszorg 

 

4.3.2 Fase 1: Verhoogde zorg 

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de 
brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om over te stappen naar 
verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de 
leerling op school extra zorg kan krijgen.  
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Het zorgteam op de school valt vaak samen met de ‘cel leerlingenbegeleiding’. Kortweg kunnen we 
zeggen dat deze cel de leerlingenbegeleiding op school coördineert. Ze bestaat uit een aantal zorg- of 
groene leerkrachten, de interne leerlingbegeleiders, de zorgcoördinatoren, eventueel de remedial 
teachers, de leerkrachten die taalondersteuning bieden, de directie en een afgevaardigde van het 
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Afhankelijk van de aard van het overleg, worden de 
betrokken leerkrachten opgeroepen. Naast de coördinatiefunctie, vormt de cel ook een structureel 
verband tussen de school en het CLB. 
 
Het doel van deze fase van de verhoogde zorg is maatregelen bieden aan leerlingen bij wie 
ongerustheid over leerontwikkeling ontstaat zodat de gestelde leerdoelen toch bereikt kunnen 
worden. De leden van het zorgteam komen op regelmatige basis samen en houden een brede kijk op 
het functioneren van de leerling. Ouders en leerling worden betrokken en krijgen inspraak om een 
goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.  
 
Het zorgteam onderneemt volgende acties: 

- Verzamelen van informatie; 
- Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften bepalen; 
- Aanpak bepalen; 
- Plannen, handelen en evalueren.  

 
Bijvoorbeeld: een leerling zijn resultaten zijn dit semester sterk achteruit gegaan. De leerling geeft ook 
aan dat hij zich niet goed in zijn vel voelt omdat hij in de klas niet goed kan volgen. Vooral met verbale 
instructies heeft hij het moeilijk. Omdat hij de instructies niet goed begrijpt, lopen zijn opdrachten vaak 
mis en doet hij niet wat er van hem gevraagd wordt tot grote irritatie van de leerkrachten. Tijdens een 
gesprek met de klasleerkracht geeft hij ook aan thuis problemen te ervaren omdat hij recent deel 
uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin waarin hij zijn plaats nog niet goed gevonden heeft. Het 
zorgteam neemt daarom volgende acties: 
 

- Verzamelen informatie: bij de leerkrachten in de klas (waar loopt het juist mis tijdens de 
instructie en op welke wijze worden de instructies gegeven), bij de leerlingbegeleiders (is de 
leerling al op gesprek gekomen om over zijn problemen te praten), bij de remedial teachers (zijn 
er bepaalde hulpkaarten ter beschikking om instructies beter te analyseren), bij het CLB (is de 
leerling daar in het verleden al op gesprek geweest of zijn er in het verleden gelijkaardige 
problemen gemeld)?; 

- Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften bepalen: ligt het niveau te hoog of ligt de 
oorzaak enkel bij de instructietaal, vormt dit bij alle leerkrachten een probleem of slechts bij 
sommigen en hoe komt dat, heeft de leerling voldoende aan een gesprek op school of moet 
professionele hulp ingeschakeld worden?; 

- Aanpak bepalen: stellen we nieuwe hulpkaarten op of gebruiken we bestaande, hoe en wanneer 
gaan we de leerkrachten inlichten en wegwijs maken, wie volgt de leerling op persoonlijk vlak 
op en maakt ruimte voor gesprekken?; 

- Plannen, handelen en evalueren: wanneer voeren we de acties uit, hoe lang proberen de 
leerkrachten de nieuwe instructiemethode (vb. visueel voorstellen van te nemen stappen bij een 
opdracht via het OVUR-schema: oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren), kunnen we 
deze instructiemethode evalueren tijdens de volgende begeleidende klassenraad, volgen we 
het welbevinden van de leerling maandelijks op via de cel leerlingenbegeleiding? 

  



 
 

51 

 

In het kader van deze verhoogde zorg, of acties die een schoolteam kan ondernemen voor een 
bepaalde leerling, geven de REDICODIS- maatregelen een houvast. Deze term vervangt de vroegere 
term STICORDI (= stimuleren, compenseren, remediëren en dispenseren). De term REDICODIS staat 
voor REmediërende, DIfferentiërende, COmpenserende en DIspenserende maatregelen:  
 

- Remediërende maatregelen hebben betrekking op de leervraag, maatregelen waarbij de 
school effectieve vormen van aangepaste leerhulp verstrekt 

- Differentiërende maatregelen waarbij de school een beperkte variatie aanbrengt in het 
onderwijsleerproces om beter tegemoet te komen aan de behoefte van individuele leerlingen 
of groepen leerlingen  

- Compenserende maatregelen waarbij de school pedagogische of didactische hulpmiddelen 
aanbiedt, waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen bereikt kunnen worden. 

- Dispenserende maatregelen waarbij de school leerdoelen toevoegt of de leerling vrijstelt van 
doelen en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die mate dat ofwel de 
leerdoelen voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau 
ofwel de doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende 
mate kunnen bereikt worden. 

 
Deze maatregelen vallen over het algemeen binnen fase 1, de verhoogde zorg. We kunnen echter de 
differentiërende en remediërende maatregelen ook plaatsen binnen fase 0, de brede basiszorg als de 
maatregelen binnen het zorgbeleid voor alle leerlingen past en door de klasleerkracht in de klas wordt 
gebruikt én opgevolgd.  
 
We maken deze termen duidelijker aan de hand van een voorbeeld: 
 
Voor een leerling met dyslexie neemt de school in één of meerdere van deze domeinen maatregelen 
om het leesprobleem en de mogelijke neveneffecten hiervan, aan te pakken. Deze maatregelen 
moeten ervoor zorgen dat elke leerling, ongeacht de beperkingen, de lessen vlot kan volgen.  
 

• Remediëren: werken aan de aspecten waar de leerling het minst sterk in staat. Dus de 
problemen verhelpen door die aspecten van het lezen die de leerling slecht of matig beheerst, 
verder te ontwikkelen. (Bijv. auditieve deelvaardigheden, klanktekenherkenning trainen, …) 

• Differentiëren: je kunt differentiëren in het materiaal dat je aanbiedt (bv. boeken, teksten, …  
aanbieden aangepast aan het leesniveau en interessegebied van de leerling), in de methodes 
die je inzet om te werken aan leesvaardigheden (bv. duo-lezen, klassikaal lezen, ….), in 
toegestane hulpmiddelen (bv. een laptop in de klas), in evaluaties (bv. een leerling met 
dyslexie krijgt meer tijd dan de andere kinderen om een test af te leggen, of de leraar deelt 
vroeger mee wanneer een test doorgaat), …. Op die manier maakt de leraar de kloof met de 
andere leerlingen minder groot.  

• Compenseren: uitgaan van de sterke kanten van de leesvaardigheid van de leerling en door 
middel van de verdere ontwikkeling de leesvaardigheid van de leerling verbeteren. (Bijv. een 
spellende lezer kan meestal heel goed auditief synthetiseren. Men kan deze vaardigheid 
benutten en het synthetiseren van grotere woorddelen (klankgroepen) trainen in functie van 
het stimuleren van de directe woordherkenning.) 

• Dispenseren: omdat kinderen met dyslexie niet zo snel werken en studeren als anderen, kan 
de leraar hen vrijstellen van enkele opdrachten of testen. Een vervangende opdracht kan ook 
een oplossing zijn. Dus maatregelen nemen om activiteiten waarbij lezen een rol speelt, op 
een andere manier vorm te geven, te vermijden en/of te vergemakkelijken. (Bijv. mondeling 
examen i.p.v. schriftelijk, meer tijd voor examens, aangepaste dictees, geen punten aftrekken 
voor spelfouten in andere opdrachten, gebruik van compenserende software toelaten, …) 
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Bij een stagnerende of negatieve evolutie informeert de school het CLB. Deze aanmelding kan de 
start zijn van Fase 2. 
 

 
Figuur 7: Verhoogde zorg 

 
 

4.3.3 Fase 2: Uitbreiding van de zorg 

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling? Of wat als school, leerling of ouders 
niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? Het zorgteam van de 
school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) in te schakelen. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om 
te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school. 
 
De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLB-team bekijkt dan 
met de leerling of zijn ouders welke zorg nodig is. Elke school is verplicht om een overeenkomst af te 
sluiten met een CLB. Daarin regelen ze de inhoudelijke en praktische afspraken.  
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De vier domeinen waarop het CLB5 werkzaam is, zijn: 
 

1 Preventieve gezondheidszorg: verplichte medische onderzoeken (daarin heeft het CLB een 
belangrijke signaalfunctie: opmerken van lichamelijke letsels bij misbruik, opvolgen van de 
groei, het gewicht en de motorische ontwikkeling) 

2 Schoolloopbaanbegeleiding: wanneer leerlingen voor belangrijke keuzes staan tijdens de 
‘scharniermomenten’ (zie hoofdstuk 1) 

3 Leren en studeren: diagnosticeren van leerstoornissen en handvaten aanreiken aan de 
scholen, ondersteunen van de scholen in het ‘leren leren’ en ‘leren kiezen’ door materialen aan 
te reiken (vb. opstellen van hulpkaarten, technieken en methoden aanreiken om de 
leerprestaties van alle leerlingen te bevorderen, enzovoort) 

4 Het psychisch en sociaal functioneren: ondersteunen van een zorgbeleid op school en 
aanvullend werken waar nodig 
 

De meerwaarde van het CLB in zorgbeleid ligt in: 
 

- het multidisciplinair werken van het CLB. De bijdrage van CLB’s op vlak van zorg voor 
leerlingen wordt geconcretiseerd vanuit meerdere benaderingen: de somatische, psychische, 
de pedagogische en sociale invalshoek;  

- Het CLB (werkt met bepaalde methodieken en) is deskundig in het verhelderen van vragen 
i.v.m. hulpverlening. Het is de taak van een school om op een deskundige manier aan 
signaaldetectie te doen en gepast met de signalen om te gaan. Daaruit volgt dat het mogelijk is 
dat de school binnen het kader van zorg zelf rond deze signalen werkt. Het kan ook zijn dat een 
school twijfelt en zich afvraagt of er niet meer begeleiding nodig is dan zij zelf kan garanderen; 

- Het CLB is deskundig op vlak van diagnose en remediëring van leer-en 
ontwikkelingsmoeilijkheden die buiten het kennisveld van de school liggen. Het kan de school 
helpen deze te vertalen naar een vergroting voor de zorg op kind, ouder-, klas- of schoolniveau;  

- De onafhankelijke positie van de CLB-medewerker garandeert dat het belang van het kind 
centraal blijft staan; 

- De CLB’s vormen een netwerk met andere hulpverleners. De draaischijffunctie tussen 
onderwijs, welzijns- en gezondheidssector krijgen CLB’s vanuit hun decreet toegewezen.  

 
Het CLB werkt volgens de principes van handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte 
diagnostiek (HGD). Handelingsgericht werken heeft 7 uitgangspunten6: 
 

1) De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal. Wat heeft deze leerling, van deze 
ouders, in deze klas, bij deze leerkracht en op deze school de komende periode nodig; 
 

2) Het gaat om afstemming en wisselwerking. Kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie 
met hun omgeving. Vanuit de context is steeds sprake van wederzijdse beïnvloeding. Welk 
effect heeft mijn aanpak op deze leerling en hoe kan ik mijn aanpak beter afstemmen op wat 
deze leerling nodig heeft; 
 
 

3) De leerkracht staat centraal. De leerkracht werkt elke dag met de leerlingen en heeft daardoor 
een sleutelpositie wat betreft het begeleiden en ondersteunen van leerlingen; 

 
5 De informatie over het CLB is afkomstig van: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-

medewerker/Afstemming_zorgco%C3%B6rdinatie_en_CLB.pdf 
6 Bron: http://www.handelingsgerichtwerken.be/uitgangspunten.php 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Afstemming_zorgco%C3%B6rdinatie_en_CLB.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLB-medewerker/Afstemming_zorgco%C3%B6rdinatie_en_CLB.pdf
http://www.handelingsgerichtwerken.be/uitgangspunten.php
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4) De focus ligt op de positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten, de school en de ouders. 

Dat neem je mee in het plan van aanpak; 

 
5) Constructief samenwerken. Ouders zijn ervaringsdeskundigen, leerkrachten zijn 

onderwijsprofessionals en leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen leerproces; 
 

6) Handelen is doelgericht. Waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig; 
 

7) Systematische, in stappen en transparante werkwijze. Heldere afspraken maken over wie 
wat doet, waarom, hoe en wanneer.  

 
Zoals je in figuur 8 kan zien, zal het CLB via het proces van handelingsgerichte diagnostiek (HGD) 
stapsgewijs en systematisch een cyclus doorlopen. Handelingsgericht diagnosticeren is een proces 
van zoeken, integreren en concluderen. Het loopt als een rode draad van hulpvraag naar advisering 
en kent een verloop in de tijd. De besluitvorming verloopt in nauwe samenwerking met de cliënt 
(ouders/leerling) en met de school als partner. Op elk moment gelden de bovengenoemde HGW-
uitgangspunten. HGD bestaat uit vijf fasen7: 
 

1) Intakefase: vertrek van een vraag, een zorg, een nood, die het startpunt is van het traject; 
 

2) Strategiefase: reflectie, overleg met alle betrokkenen en analyseren van de stand van zaken 
om het vervolg van het traject uit te tekenen; 

 
3) Onderzoeksfase: het uitproberen van de strategie. Dit kan op verschillende manieren: via 

gesprekken, observaties, analyse van materialen, testen afnemen, enzovoort. De testafneming 
kan zowel door het CLB als extern gebeuren; 
 

4) Integratiefase: alle resultaten vanuit de onderzoeksfase bundelen tot één integratief beeld. Dit 
omvat een antwoord op de diverse (soorten) onderzoeksvragen en vormt het uitgangspunt voor 
het bepalen van de doelen en de onderwijs-, opvoedings-, en ondersteuningsbehoeften; 
 

5) Adviesfase: De adviesfase vindt bij voorkeur plaats in een gezamenlijk gesprek met alle nauw 
betrokkenen. Op basis van het integratief beeld worden de aanzetten uit de integratiefase 
samen met de betrokkenen verder uitgewerkt. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de 
manier waarop het advies in praktijk wordt omgezet en welke interventies worden ingezet. 
Aanpassingen of maatregelen zullen worden opgevolgd en geëvalueerd.  

 
Bijvoorbeeld: Verschillende leerkrachten hebben via het leerlingvolgsysteem melding gedaan over de 
vele lees- en spellingsfouten die een leerling maakt tijdens toetsen en schriftelijke opdrachten. Ze 
stellen zich de vraag of de leerling een leerstoornis heeft en vragen daarom ondersteuning van het 
zorgteam op school. Het zorgteam bespreekt de vraag van de leerkrachten tijdens een overleg van de 
‘cel leerlingenbegeleiding’. Ze bekijken de aanwezig informatie van de leerling op school (welke 
ondersteuning en extra hulp de leerling nu krijgt van de leerkrachten in de klas, of de leerling in het 
verleden ook al problemen vertoonde op dit vlak en welke acties de leerkrachten ondernomen hebben 
in de klas om de leerling te ondersteunen).  

 
7 Bron: http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Handelingsgericht%20diagnosticeren.pdf 

 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Handelingsgericht%20diagnosticeren.pdf
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Eerst probeert het zorgteam de leerkrachten te versterken door een aantal hulpmiddelen aan te 
bieden die niet enkel deze specifieke leerling maar alle leerlingen ten goede komen. In plaats van 
steeds klassikaal te werken voor ‘talige’ opdrachten, maken de leerkrachten gebruik van de verlengde 
instructie en zelfstandig werk voor de leerlingen die meer gevorderd zijn. Daarnaast wisselen de 
leerkrachten binnen de vakwerkgroepen oefeningen en opdrachten uit die aansluiten bij verschillende 
niveaus. Wanneer deze maatregelen niet volstaan, kunnen ze twee keer per week bij een 
vakleerkracht langs gaan voor bijles, extra uitleg of herhalingsoefeningen. De leerkrachten maken ook 
gebruik van hulpkaarten die ze visueel in de klas beschikbaar stellen en waarop alle leerlingen beroep 
kunnen doen wanneer ze op een bepaald gebied problemen ervaren. Zo zijn er hulpkaarten rond dt-
regels, begrijpend lezen, structureren van een tekst, enzovoort. Alle leerkrachten (dus niet enkel de 
leerkrachten die talen geven) hanteren deze aanpak gedurende een tweetal maanden. De acties, 
resultaten en evolutie van de leerlingen komt vervolgens ter sprake op een klassenraad.  
 
De klassenraad concludeert dat de hulp op school onvoldoende blijkt te zijn om de leerprestaties van 
deze specifieke leerling te verbeteren en schakelen daarom de CLB-medewerker in. Gelukkig heeft 
deze aanpak een aantal positieve evoluties teweeggebracht bij de andere leerlingen. Zij kunnen 
zichzelf beter inschatten (weten wat hun niveau is en wat hun sterktes- en zwaktes zijn, maken minder 
fouten tegen de werkwoorden, en gaan gerichter opdrachten en teksten analyseren).  
 
De CLB-medewerker legt de hulpvraag van de school voor op het teamoverleg en stelt voor een 
intelligentietest af te nemen van de leerling en vervolgens ook de aan- of afwezigheid van een 
leerstoornis te onderzoeken. Daarom volgt een gesprek met de leerling en zijn ouders om te bekijken 
of de hulpvraag van de school overeenstemt met de mogelijke hulpvraag van de leerling en de ouders. 
Als het antwoord daarop positief is en de verwachtingen van alle betrokken partijen helder zijn, 
worden de stappen doornomen die elke betrokken partij zal nemen. Na het onderzoek, spreken de 
betrokkenen terug af om het resultaat en de acties te evalueren en zal het CLB een advies formuleren.  
 
Wanneer in de adviesfase blijkt dat de aanpassingen die nodig zijn om een leerling binnen de school 
mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel niet redelijk ofwel onvoldoende zijn, 
wordt overgegaan naar een individueel aangepast curriculum (Fase 3). 
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Figuur 8: Uitbreiding van de zorg 

 

4.3.4 Fase 3: Individueel aangepast curriculum (IAC) 

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden? Sommige 
leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige en belangrijke 
problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen.  
 
Specifieke onderwijsbehoeften vragen om aanpassingen in de school en/of klas. Deze aanpassingen 
zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het 
gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen (zie M-decreet). 
 
Het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school kunnen dan beslissen om een ‘verslag’ op te 
maken. Dit gebeurt via een verantwoordingsprotocol. Daarin staat wat de aard is van de specifieke 
onderwijsbehoeften en een sterkte-zwakte analyse van de mogelijkheden en beperkingen van de 
leerling. Het opmaken van een ‘verslag’ houdt geen automatische overstap in naar een school 
voor buitengewoon onderwijs. Het CLB kan op zijn beurt nog verder doorverwijzen naar andere en 
gespecialiseerde instanties op de derde lijn. Op dit niveau situeren zich alle externe diensten, het 
welzijn, de hulpverlening en de organisaties uit het jeugdwerk. Het CLB heeft met andere woorden 
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een draaischijffunctie tussen school en organisaties en diensten extern aan de school (OCMW, 
Integrale Jeugdhulpverlening (IJH), JAC, TEJO, …) – zie onderdeel 4.4.5 voor meer uitleg over deze 
externe hulpverlening.  
 
Een andere toegangsweg tot een IAC is een verslag van het VAPH (Vlaams Agentschap voor 
Personen met een handicap). Ouders kunnen er voor kiezen hun kind met een mentale of fysieke 
handicap toch te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs.  
 
Bij een IAC zijn verschillende scenario’s voor leerlingen met verslag mogelijk: 
 

- IAC in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord school (de aanpassingen zijn 
‘redelijk’).  

o Bijvoorbeeld: een leerling met een motorische ontwikkelingsstoornis meldt zich aan in 
een school. Deze leerling kan moeilijk spreken en schrijven omwille van zijn motorische 
beperkingen. De leerling is verstandelijk op hetzelfde niveau als de andere leerlingen. 
De ouders en de leerling willen graag dat de leerling in de school de lessen volgt omwille 
van de sociale integratie (de school is vlakbij hun huis) van de leerling en omdat de 
leerling een zo normaal mogelijk leven wenst en zo veel mogelijk dezelfde activiteiten 
wil doen als zijn leeftijdsgenoten. Daarom krijgt deze leerling extra ondersteuning op 
school vanuit het ondersteuningsnetwerk. Het doel van de leerling is niet zijn diploma 
en dus de eindtermen te behalen. Wat voor deze leerling telt, is het contact met de 
leeftijdsgenoten.  

 
- Gemeenschappelijk curriculum (GC) of individueel aangepast curriculum (IAC) in nieuwe 

school voor gewoon onderwijs, inschrijving onder ontbindende voorwaarde8. 
o Bijvoorbeeld: De leerling waarbij recent ASS werd vastgesteld, komt in een klasgroep 

terecht bij de overgang naar de tweede graad waar heel wat leerlingen nood hebben 
aan extra ondersteuning omwille van hun specifieke onderwijsbehoeften. De klasgroep 
bestaat uit 22 leerlingen. Vier leerlingen hebben een leerstoornis en twee leerlingen 
vertonen gedragsproblemen. De klassenraad beslist dat de draaglast de draagkracht 
van de leerkrachten en de school overschrijdt. Het CLB zal de leerling en zijn ouders 
vervolgens begeleiden in het zoeken naar een andere school.  

 
o Bijvoorbeeld: Wanneer de aanpassingen voor de leerling met motorische beperkingen 

binnen de school niet redelijk zijn, gaat ook hier het CLB met de leerling en de ouders 
op zoek naar een andere school. Er is op de huidige school geen lift aanwezig en de 
klaslokalen beneden zijn enkel ingericht voor praktijkvakken. Deze lokalen zijn dagelijks 
in gebruik en kunnen moeilijk verplaatst worden omwille van de hoge kosten die 
daaraan verbonden zijn.  

 
- Stap naar school voor buitengewoon onderwijs (volgens type of onderwijsvorm een verslag) 

o Bijvoorbeeld: Ondanks de ondersteunende maatregelen, heeft een leerling nog zeer 
veel moeite met zich aan te passen aan het ritme en de structuur van de school. De 
leerling, de ouders en het CLB beslissen in samenspraak dat een tijdelijke overstap 
naar het buitengewoon onderwijs het meest aangewezen is voor de leerling op dit 
moment.  

 

 
8 De inschrijving kan ontbonden worden als de aanpassingen disproportioneel zijn en  dus niet redelijk  binnen de gegeven 

schoolcontext. Dit blijkt na de inschrijving uit bijvoorbeeld de klassenraad, het zorgoverleg of gesprekken met het CLB.  
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Binnen het individueel aangepast curriculum wordt er steeds nagegaan of een terugkeer naar het 
gemeenschappelijk curriculum mogelijk is. Een belangrijke opmerking daarbij is dat de leerling binnen 
een IAC geen diploma kan behalen. 
 

 
Figuur 9: Individueel aangepast curriculum (IAC) 

 
 
 

4.4 Het ondersteuningsmodel9 

 
Vanaf het schooljaar en academiejaar 2017-2018 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking in 
het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs. Kinderen en jongeren met specifieke 
onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs waar ze schoollopen, zullen ondersteund 
worden volgens het nieuwe model.  

 
9 Bron: http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuw-ondersteuningsmodel-specifieke-behoeften-basis-

secundair-hoger-DOV.pdf 

 

http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuw-ondersteuningsmodel-specifieke-behoeften-basis-secundair-hoger-DOV.pdf
http://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Nieuw-ondersteuningsmodel-specifieke-behoeften-basis-secundair-hoger-DOV.pdf
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De vroegere werking van GON (begeleiding geïntegreerd onderwijs) en ION (begeleiding inclusief 
onderwijs) verdween en werd vervangen door het nieuwe ondersteuningsmodel voor kinderen 
en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in gewone scholen. Ondersteuners worden 
ingezet om scholen voor gewoon onderwijs te ondersteunen in het begeleiden van kinderen en 
jongeren met specifieke onderwijsbehoeften. 
 
In tegenstelling tot de vroegere GON en ION werking is het niet meer zo dat een individuele leerling 
recht heeft op een vast aantal uur begeleiding per week en dit soms beperkt in de tijd. Er wordt in de 
plaats daarvan gekeken naar de ondersteuningsnoden die er zijn in de school voor gewoon 
onderwijs betreffende leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Er wordt daarbij ook meer 
gekeken naar de ondersteuningsnoden van leerkrachten en teams in gewone scholen, en niet 
enkel naar de ondersteuningsnoden van leerlingen. Op die manier wil de overheid scholen structureel 
versterken in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.  
 
Uit dit alles blijkt dat de school en het leerkrachtenteam centraal staat wat betreft het organiseren 
en aanbieden van de zorg. Het zorgcontinuüm biedt daarbij een kader bij het organiseren van deze 
zorg. Welke zorg kan een school zelf aanbieden voor alle leerlingen (‘brede basiszorg’)? Wanneer 
voorzie je intern op school extra ondersteunende maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijs- of ondersteuningsbehoeften (‘verhoging van de zorg’)? Wat doe je als deze maatregelen 
niet volstaan en externe ondersteuning via het CLB wenselijk is (‘uitbreiding van de zorg’)? Wanneer 
zet je de stap naar een aangepast programma voor bepaalde leerlingen (‘individueel aangepast 
curriculum’)?  
 
In punt 4.3 Het zorgcontinuüm is de organisatie van de zorg aan bod gekomen. We vatten graag 
kernachtig samen hoe de schoolinterne zorg, de rol van het CLB, de rol van het 
ondersteuningsnetwerk (ON), de rol van de pedagogische begeleidingsdienst (PB) en het 
samenwerken met schoolexterne hulpverlening er concreet kan uitzien.  
 
 

4.4.1 Schoolinterne ondersteuning 

De leerkracht is de sleutelpersoon om deze ondersteuning vorm te geven. Hij begeleidt elke dag de 
leerlingen in de klas en heeft het beste zicht op de ondersteuningsnoden van de leerling op school. De 
leerkracht heeft daardoor ook een belangrijke signaalfunctie. 
 
De leerkracht staat er niet alleen voor. Samenwerken is essentieel om dit ondersteuningsmodel te 
doen slagen. Samengevat kan de leerkracht beroep doen op: 
 

- Zorgteam en cel leerlingenbegeleiding (bevat leerlingenbegeleiders, zorgcoördinator, 
zorgcoaches, directie, CLB-medewerker en eventueel andere betrokkenen); 

- Collega’s via vakwerkgroepen, projectgroepen, enzovoort; 
- Leerlingvolgsysteem (LVS): bevat relevante informatie van leerlingen, meldingen van andere 

leerkrachten, verslagen van klassenraden, enzovoort; 
- Klassenraden: informatieve, begeleidende, delibererende of adviserende functie; 
- Zorgklassen waar leerlingen terecht kunnen die extra zorg nodig hebben tijdens de lesuren of 

examens; 
- Het schoolreglement: wanneer dit goed uitgewerkt is, biedt het houvast wat betreft regels en 

procedures op school; 
- Directie;  
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- CLB voor overleg, advies en ondersteuning; 
- Pedagogische begeleidingsdienst (PB) ondersteunt individuele leerkrachten of het 

leerkrachtenteam, adviseert en ondersteunt, biedt nascholingen aan of verwijst door; 
- Ondersteuningsnetwerk (ON): ondersteunt leerkrachten in de klas of algemeen op de school 

voor leerlingen met specifieke ondersteunings- of onderwijsbehoeften.  

 

4.4.2 Rol van het CLB 

Elke school sluit een overeenkomst af met een CLB. Het CLB werkt multidisciplinair. Het CLB werkt 
vraaggestuurd, de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim en houden van elke 
leerling een leerlingendossier bij (vanaf kleuter- tot einde secundair onderwijs). Het CLB heeft daarbij 
een uitgesproken ‘draaischijf- of scharnierfunctie’; ze coördineren de zorg en leggen contacten met 
de onderwijs-, welzijns- en gezondheidssector. Ze zijn actief op vier domeinen: preventieve 
gezondheidszorg, schoolloopbaanbegeleiding, leren en studeren en psychisch en sociaal 
functioneren. Het CLB werkt volgens de principes van handelingsgericht werken (HGW). Bij het 
diagnosticeren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden werken ze volgens de principes van het 
handelingsgericht diagnosticeren (HGD).  
 
Het CLB werkt nauw samen met de school, de leerling en de ouders of verzorgers om de 
ondersteuningsnoden van leerlingen in kaart te brengen. In de fase van de ‘uitbreiding van de zorg’ 
speelt het CLB een actieve rol voor leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning naast wat de 
leerkrachten en het zorgteam aanbieden in de ‘brede basiszorg’ of bij een ‘verhoogde zorg’. Voor 
leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden kan het CLB een ‘gemotiveerd verslag’ schrijven 
of een ‘inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs’ afleveren. Zo krijgt de leerling en 
het leerkrachtenteam extra ondersteuning op de school via het ondersteuningsnetwerk, kan overgaan 
worden naar een ‘individueel aangepast curriculum of IAC’ of kan de stap gezet worden naar het 
buitengewoon onderwijs.  

 

4.4.3 Het ondersteuningsnetwerk 

Ondersteuning komt tot op de klasvloer. De gewone school bepaalt in samenwerking met ouders 
en CLB wat ondersteuningsnoden zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen. 
De geboden ondersteuning in een gewone school kan, naargelang de ondersteuningsvraag, 
leerkracht-, team- of leerlinggericht zijn maar moet steeds voelbaar zijn tot op de klasvloer. Er is een 
garantie op ondersteuning in de gewone school.  
 
Voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings-)verslag voor wie ondersteuning nodig 
is, kan een school voor gewoon onderwijs een ondersteuningsvraag stellen. Elke 
ondersteuningsvraag die wordt gesteld moet worden opgenomen.  
 
Ondersteuningsvragen kunnen ook in de loop van het schooljaar worden gesteld. Expertise vanuit 
buitengewoon onderwijs wordt ingezet. De ondersteuning in gewone scholen wordt geboden door 
ondersteuners aangesteld in het buitengewoon onderwijs die de nodige expertise hebben voor de 
gestelde ondersteuningsvraag. Zij brengen waar nodig ook handicap-specifieke kennis binnen in de 
gewone scholen. 
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Voor de ondersteuning van gewone scholen in de begeleiding van kinderen met een gemotiveerd 
verslag of (inschrijvings-)verslag voor type basisaanbod of voormalige types 1 en 8 (licht 
verstandelijke beperking of leerstoornis), type 3 (emotionele of gedragsstoornis), type 7 (spraak- of 
taalstoornis), type 9 (autismespectrumstoornis), worden er ondersteuningsnetwerken gevormd.  
Scholen voor gewoon onderwijs en scholen voor buitengewoon onderwijs met expertise in de 
desbetreffende types vormen samen regionale ondersteuningsnetwerken. In elk 
ondersteuningsnetwerk moeten scholen voor gewoon onderwijs toegang hebben tot ondersteuning 
m.b.t. alle vermelde types. Binnen elk ondersteuningsnetwerk krijgen de scholen voor buitengewoon 
onderwijs middelen (in de vorm van lesuren/lestijden en uren) toegekend om ondersteuning te bieden 
aan de scholen voor gewoon onderwijs binnen het netwerk.  
 
Het pakket aan middelen (lesuren/lestijden en uren) waarover een ondersteuningsnetwerk beschikt, 
moet worden ingezet voor alle ondersteuningsvragen met betrekking tot leerlingen met een 
gemotiveerd verslag of (inschrijvings-)verslag in de betreffende types van de gewone scholen in het 
ondersteuningsnetwerk. Leerlingen krijgen niet meer standaard een vast aantal uur begeleiding per 
week gedurende een bepaalde periode. Ondersteuning zal meer flexibel en op maat gebeuren, 
volgens de ondersteuningsnoden die er zijn. Dit natuurlijk steeds binnen het totale beschikbare 
pakket aan begeleidingseenheden waarover de school of scholen voor buitengewoon onderwijs in het 
ondersteuningsnetwerk beschikken. De ondersteuning zal meer leerkrachtgericht zijn om 
leerkrachten te versterken in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 
maar kan waar nodig ook leerlinggericht zijn. 
 
De scholen voor gewoon onderwijs leggen hun ondersteuningsvragen bij het ondersteuningsnetwerk 
waartoe ze zijn aangesloten. Binnen het ondersteuningsnetwerk wordt dan afgesproken waar welke 
ondersteuning, door wie, in welk volume, wordt ingezet. De school voor gewoon onderwijs, ouders en 
CLB zorgen samen voor een formulering van ondersteuningsnoden. De scholen voor buitengewoon 
onderwijs binnen het ondersteuningsnetwerk zorgen voor gepaste ondersteuning op maat, o.b.v. de 
ondersteuningsnoden die er zijn.  
 
Scholen voor gewoon onderwijs werken op een gelijkwaardige basis samen met de scholen voor 
buitengewoon onderwijs waar ze ondersteuning van krijgen. Ze zorgen samen voor een goede inzet 
van ondersteuning, rechtstreeks voelbaar op de klasvloer.  
 
Competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten worden ingezet om in de 
ondersteuningsnetwerken te werken aan expertiseontwikkeling. 
 

4.4.4 Pedagogische begeleidingsdienst (PB)10 

In Vlaanderen zijn er acht verschillende pedagogische begeleidingsdiensten die elk gebonden zijn 
aan een onderwijsnet (vb. Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG, POV, Federatie Steinerscholen, 
enzovoort). De zeven opdrachten van de pedagogische begeleiding zijn wettelijk geregeld. Dat levert 
een grote diversiteit aan taken op. Zo zijn er taken die in eerste instantie het beleid van de school 
moeten versterken, en andere die vooral gericht zijn op de professionalisering van het 
onderwijspersoneel. 
 
 

 
10 http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/pedagogische-begeleiding 

 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/pedagogische-begeleiding
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Deze zeven opdrachten zijn11: 

1) de onderwijsinstellingen in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch 
of agogisch project en de CLB's in kwestie ondersteunen bij de realisatie van hun eigen missie 
en hun eigen begeleidingsproject; 

2) de onderwijsinstellingen en de CLB's in kwestie ondersteunen bij het bevorderen van hun 
onderwijskwaliteit, respectievelijk de kwaliteit van hun leerlingenbegeleiding en bij hun 
ontwikkeling tot professionele lerende organisatie door netwerkvorming, leidinggevenden te 
ondersteunen, ondersteunen van leerkrachten (met bijzondere aandacht voor startende 
leerkrachten), kwaliteitszorg ondersteunen, …; 

3) op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de 
uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting; 

4) onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen; 
5) aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de 

nascholing van directies; 
6) met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over 

onderwijskwaliteit en de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding; 
7) participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven 

georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het 
ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders.  

 

4.4.5 Externe hulpverlening 

De school kan zelf of via het CLB (vanwege hun draaischijffunctie) beroep doen op externe diensten. 
De externe hulpverlening schakelen we in wanneer het aanbod op de school ontoereikend is of te 
weinig gespecialiseerd. Het aanbod daarbij is groot. We bekijken een aantal belangrijke diensten die 
regelmatig ingeschakeld worden op school. Voor specifiekere thema’s binnen ‘leerlingenbegeleiding’ 
(vb. tienerzwangerschappen, spijbelen, verslavingsproblematieken), krijg je een mooi overzicht via de 
sociale kaart12. 
De externe hulpverlening die regelmatig op school ingeschakeld wordt en waarop leerlingen, 
ouders/verzorgers of leerkrachten rechtstreeks beroep kunnen doen, zijn bijvoorbeeld: 
 

- TEJO13: therapeuten voor jongeren. Zij werken gratis, anoniem, onmiddellijk en kortdurend. Ze 
richten zich op jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ze zijn op verschillende plaatsen gevestigd (vb. 
Antwerpen, Schoten, Mechelen, Lier, Brasschaat, Turnhout); 
 

- JAC14: jongeren advies centrum. Zij maken onderdeel uit van het CAW (Centrum Algemeen 
Welzijnswerk). Jongeren kunnen chatten, mailen of bellen met een hulpverlening ofwel op het 
JAC binnen lopen (ook zonder afspraak). De thema’s waarrond het JAC werkt, zijn bijvoorbeeld 
‘je goed voelen’, ‘gezondheid’, ‘administratie en geld’, ‘school en vrije tijd’, ‘wonen’, enzovoort; 
 

- VK15: Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. Wanneer je het vermoeden hebt dat leerlingen 
psychisch of fysiek verwaarloosd of misbruikt worden, kan je als gewone burger (of als 

 
11 http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129 
12 www.desocialekaart.be 
13 http://www.tejo.be/ 
14 http://www.jac.be/  
15 http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html 

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14129
http://www.desocialekaart.be/
http://www.tejo.be/
http://www.jac.be/
http://www.kindermishandeling.be/startsite/3-www.html
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leerkracht) een melding maken. Je kan dit vermoeden eveneens melden aan het CLB en dan 
maken zij een melding als ‘professionele medewerker’; 
 

- ARKTOS16: Zij bieden vormingen en ondersteuning aan verschillende doelgroepen: individuele 
leerlingen, groepen leerlingen, scholen en gezinnen. Bijvoorbeeld de weerbaarheid bij kinderen 
en jongeren vergroten (‘BOUNCE’), de draagkracht en veerkracht van scholen verbeteren 
(‘Connect’), leerkrachten versterken (‘LINTO’), enzovoort. Scholen kunnen ze bijvoorbeeld ook 
ondersteunen in het herstelgericht werken (HERGO).  
 

- Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)17: CMP is een net overkoepelend CLB-project 
dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen. 
Het Meldpunt is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen 
met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie. CMP is de draaischijf 
in de begeleiding van jongeren uit basis en secundair onderwijs in een risicovolle situatie in 
Antwerpen. Het Meldpunt ondersteunt hulpverleners in onderwijs, welzijn en justitie. 
 

o De kerntaken van het Centraal Meldpunt zijn: 
 

- Spijbelregistratie en opvolging; 
- Registratie van de hulpverleningstrajecten van jongeren in een risicovolle situatie; 
- Informeren van de betrokken hulpverleners zodat zij preventief aan de slag kunnen; 
- Aanmelders adviseren over de begeleiding van de jongere; 
- Doorverwijzen van de jongere naar een coaching- of opvangproject, indien nodig. 

 
o Het Meldpunt fungeert als centraal aanspreekpunt voor jongeren die dreigen uit te 

vallen in onderwijs of voor wie het onderwijstraject ernstig bedreigd is omwille van 
gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, crimineel gedrag, spijbelgedrag, 
enzovoort.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
16https://arktos.be/ 
17 http://www.onderwijsantwerpen.be/nl/aanbod/advies-begeleiding/centraal-meldpunt-voor-risicojongeren-cmp 

 

https://arktos.be/
http://www.onderwijsantwerpen.be/nl/aanbod/advies-begeleiding/centraal-meldpunt-voor-risicojongeren-cmp
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Besluit 
 
 
Zorg op School biedt een overzicht van georganiseerde zorg op de verschillende niveaus binnen het 
onderwijs. Op het laagste niveau, in contact met onze leerlingen, trainden we in de Rogeriaanse 
Grondhouding en de verschillende technieken om zorggesprekken met onze leerlingen te voeren. Op 
klas- en schoolniveau bespraken we de vier domeinen van de geïntegreerde leerlingenbegeleiding 
met de voornaamste voor de leerkracht: leren leren, leren leven en leren kiezen. De preventieve 
aanpak van zorgthematieken op schoolniveau werd uitgelegd aan de hand van de preventiepiramide 
en de proactieve cirkels. Het zorgcontinuüm en het ondersteuningsmodel biedt op haar beurt de zorg 
aan onze leerlingen aan op een reactieve manier.  
 
We hopen dat je, op het einde van deze cursus een aantal attitudes, vaardigheden en kennis hebt 
opgedaan over volgende items:  

 
- Op de hoogte zijn van wat leerlingen bezig houdt, waar hun interesses liggen, zorgt ervoor dat 

je leerlingen beter begrijpt en oprechte interesse toont (zie 1.2 ‘Wie zijn ze, de leerlingen’); 
 

- Het belang van een positieve houding t.a.v. leerlingen: behandel de leerling met respect, luister 
en stimuleer hem, ga in op vragen, denk met hem mee, zoek mee (zie 2.2 ‘Drie noodzakelijke 
grondhoudingen volgens Carl Rogers’);  
 
 

- Opvoeden betekent hulp overbodig maken. Elke leerkracht heeft dit als streefdoel. Dit vereist 
een positieve houding, geloof in de mogelijkheden van je leerlingen en onbevooroordeeld 
luisteren. Verschillende zorggesprekstechnieken kunnen je daarbij ondersteunen. Deze 
gesprekstechnieken kan je toepassen op een divers publiek: leerlingen, ouders en collega’s (zie 
3.4 ‘Zorggesprekken); 
 

- De deontologische code bied je een algemene houvast bij het stellen van grenzen in de 
begeleiding en in het nemen van je verantwoordelijkheid: wat kan je doen voor een leerling, wat 
mag je niet beloven en wat is wenselijk om te doen wanneer leerlingen in probleemsituaties 
verkeren? (zie 4.1 ‘Deontologische code’) 
 

- Aandacht besteden aan het welbevinden, focussen op mogelijkheden i.p.v. beperkingen van 
leerlingen, werkt preventief (zie 4.2 ‘Belang van preventie’); 
 

- Leerlingenbegeleiding zit vervat in de structuur van de school (zie 4.3 ‘Het zorgcontinuüm’): 
 

o duidelijke taakverdeling: er is bijvoorbeeld een zorgcoördinator, interne 
leerlingenbegeleider, vertrouwensleerkracht, remedial teacher, enzovoort; 

o documenten structureren de afspraken i.v.m. leerlingenbegeleiding: het 
schoolreglement, leerlingendossiers, kind- en leerlingvolgsystemen en andere 
remediërings-, signaal- en evaluatiefiches; 

o structurele overlegmomenten: personeelsvergadering, studiedagen, een cel 
leerlingenbegeleiding, coördinatorenoverleg, de klassenraad 
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- Zorgzaam handelen is een taak van alle leerkrachten: zorg bieden is in de eerste plaats de taak 
van de vakleerkracht, ook al geef je maar één uurtje per week les aan een klas (zie 4.3.1 ‘Brede 
basiszorg’);  
 

- Je staat er niet alleen voor. Op school kan je rekenen op een zorgteam, je collega’s en de 
directie (zie 4.3.2 ‘Verhoogde zorg’);  

 
- Wanneer dit niet volstaat, bestaat er eveneens schoolexterne ondersteuning via het CLB, het 

ondersteuningsnetwerk, de pedagogische begeleidingsdienst en externe hulpverlening (zie 
4.4 ‘Het ondersteuningsmodel’); 

 
De structuur en organisatie van het leerlingen begeleiden, het ‘leren leven’ op school, maakt dat het 
accent niet ligt op het curatieve, remediërende. Wel op een creatieve en preventieve 
leerlingenbegeleiding.  

 

Als al het bovenstaande je overrompelt en als je het gevoel hebt dat dit allemaal teveel voor jou is, 
dan kunnen we enkel zeggen: “Dat is een begrijpelijk gevoel.” Lees dan toch ook nog even 3.3 
‘Grenzen aan begeleiding’ na.  
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Bijlagen 

• bijlage 1: Lijst met figuren 
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Bijlage 1: lijst met figuren  
Figuur 1 GRROW-model 

Afkomstig van: http://primarydeputy.blogspot.ca/ 
 
Figuur 2  Oplossingsgericht werken 

Afkomstig van: http://patrick.familiekoning.com/2013/08/15/symposium-een-
veilig-leerklimaat-oplossingsgericht-handelen 

 
Figuur 3  De oplossingsgerichte schaalvraag 

Afkomstig van: http://artikelencoertvisser.blogspot.be/2012/04/de-
oplossingsgerichte-schaalvraag.html 

 
Figuur 4  De preventiepiramide 
   Afkomstig van: http://leefsleutels.be/cms/organisatie/missie/ 
 
Figuur 5  Het zorgcontinuüm 
   Afkomstig van: http://www.prodiagnostiek.be/ 
 
Figuur 6  Brede basiszorg 
   Afkomstig van: http://www.prodiagnostiek.be/ 
 
Figuur 7  Verhoogde zorg 
   Afkomstig van: http://www.prodiagnostiek.be/ 
 
Figuur 8   Uitbreiding van de zorg 
   Afkomstig van: http://www.prodiagnostiek.be/ 
 
Figuur 9  Individueel aangepast curriculum (IAC) 
   Afkomstig van: http://www.prodiagnostiek.be/ 
  

http://primarydeputy.blogspot.ca/
http://patrick.familiekoning.com/2013/08/15/symposium-een-veilig-leerklimaat-oplossingsgericht-handelen
http://patrick.familiekoning.com/2013/08/15/symposium-een-veilig-leerklimaat-oplossingsgericht-handelen
http://artikelencoertvisser.blogspot.be/2012/04/de-oplossingsgerichte-schaalvraag.html
http://artikelencoertvisser.blogspot.be/2012/04/de-oplossingsgerichte-schaalvraag.html
http://leefsleutels.be/cms/organisatie/missie/
http://www.prodiagnostiek.be/
http://www.prodiagnostiek.be/
http://www.prodiagnostiek.be/
http://www.prodiagnostiek.be/
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