Bijlage 1:Begrippenlijst
In het kader van het project protocollering diagnostiek is het nuttig een aantal
termen te definiëren zodat deze op een uniforme wijze kunnen worden
gehanteerd. Deze termen worden opgenomen in een begrippenlijst.


Cliënt1

Een leerling, een ouder of een opvoedingsverantwoordelijke. Opvoedingsverantwoordelijken zijn natuurlijke personen, anders dan de ouders, die de
minderjarige op duurzame wijze in feite onder hun bewaring hebben of bij wie de
minderjarige geplaatst is door bemiddeling of ten laste van de openbare overheid.


Draaischijffunctie 2

Coördinatie door het centrum voor leerlingenbegeleiding tussen het centrum, de
school en de schoolexterne diensten die een relevant aanbod bezitten inzake
leerlingenbegeleiding of hulpverlening met het oog op proactieve en preventieve
acties of doorverwijzingen en met het oog op de optimalisering van de
leerlingenbegeleiding.


Gemeenschappelijk curriculum 3

De goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar de doelen bevatten die
noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te
streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de
leergebiedoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen.


Kernactiviteit4

Een algemeen aangeduide hulpactiviteit, gericht op een bepaald doel.


Kernactiviteit onthaal
Het eerste contact met de cliënt, de school of een netwerkpartner en het
beluisteren van het aanmeldingssignaal; indien nodig aansluiting bieden met
al dan niet zelf aangeboden vraagverheldering of andere vormen van hulp.



Kernactiviteit vraagverheldering

1

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding, 2009.
2 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding, 2009.
3 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M -decreet), 2014.
4 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding, 2009.
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Samen met de cliënt, de school of een netwerkpartner de problemen
inventariseren,
systematisch
in
kaart
brengen
en
ontrafelen;
oplossingsalternatieven verkennen en die toetsen aan een mogelijk aanbod.


Kernactiviteit verstrekken van informatie en advies
- het informeren en handelingsgericht advies geven over keuzemogelijkheden
en gedragsalternatieven en eventueel het aanraden van bepaalde hulp aan de
cliënt of aan personen uit de leefomgeving;
- het verstrekken van een handelingsgericht advies aan leerkrachten om hun
draagkracht te versterken bij de opvang van leerlingen met zorgvragen.



Kernactiviteit diagnose
Een op systematische wijze opgebouwd, geobjectiveerd en gedetailleerd beeld
van de problematiek en de onderwijsnoden van een leerling. Het centrum
neemt zowel verhelderende, onderkennende als indicerende diagnostische
vraagstellingen op en maakt bij de analyse hiervan gebruik van
wetenschappelijk verantwoorde methoden en, waar die voorhanden zijn, van
vastgelegde standaarden. Het centrum werkt waar nodig samen met externen.
De diagnostiek resulteert in een advies aan de betrokkenen. Bij leerlingen met
een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte wordt een advies gegeven over
ondersteunende maatregelen in onderwijs, al of niet geformaliseerd zoals
bepaald in de onderwijsregelgeving.



Kernactiviteit kortdurende begeleiding
Het bieden van een multidisciplinaire en professionele ondersteuning, in eerste
instantie gefocust op het samen met de cliënt zoeken naar antwoorden en
oplossingen voor de problematische situatie. De kortdurende begeleiding
bestaat uit een aanbod van twee tot acht sessies.



Kernactiviteit samenwerken met netwerk
Het centrum werkt samen met relevante netwerkpartners in functie van de
begeleiding van de leerling en de ondersteuning van ouders, de school o f
personen uit de leefomgeving.



Maatregelen5



Remediërende maatregelen
Maatregelen waarbij de school effectieve vormen van aangepaste leerhulp
verstrekt binnen het gemeenschappelijk curriculum.



5

Differentiërende maatregelen

Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M -decreet), 2014
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Maatregelen waarbij de school, binnen het gemeenschappelijk curriculum, een
beperkte variatie aanbrengt in het onderwijsleerproces om beter tegemoet te
komen aan de behoeften van individuele leerlingen of groepen van leerlingen.


Compenserende maatregelen
Maatregelen waarbij de school orthopedagogische of orthodidactische
hulpmiddelen aanbiedt, waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de
doelen van het gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie
voor de leerling bepaald zijn, bereikt kunnen worden.



Dispenserende maatregelen
Maatregelen waarbij de school doelen toevoegt aan het gemeenschappelijk
curriculum of de leerling vrijstelt van doelen van het gemeenschappeli jk
curriculum en die, waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige doelen, in die
mate dat
 voor BaO: ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in functie de finaliteit
voor het onderwijsniveau ofwel de doelen voor het doorstromen naar het
beoogde vervolgonderwijs, nog in voldoende mate kunnen bereikt worden;
 voor SO: ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de
finaliteit voor het betreffende structuuronderdeel ofwel de doelen voor het
doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt
nog in voldoende mate kunnen bereikt worden.



Medeonderzoeker

Naast het CLB kunnen ook de ouders, de leerling zélf, het zorgteam, leerkrachten
(en eventueel externe instanties) een rol hebben als medeonderzoeker. Zo
kunnen ze bijvoorbeeld hun eigen gedrag en dat van hun leerling of kind
observeren. Een medeonderzoeker neemt hiertoe niet zelf het initiatief. Zo is het
niet de bedoeling dat leerkrachten testen afnemen uit het werkdomein van de
CLB-medewerkers.


Multidisciplinair CLB-team

Team van CLB-medewerkers dat samengesteld is uit deskundigen uit de
medische, paramedische, psycho-pedagogische en sociale disciplines.


Netwerkpartner 6

Een partner in de externe hulp- en dienstverleningssector of gezondheidssector
die deel uitmaakt van het aanwijsbaar netwerk van het CLB.


Personen uit de leefomgeving 7

6

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding, 2009
7 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding, 2009
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De natuurlijke personen, met uitzondering van de ouders en de
opvoedingsverantwoordelijken, die bij de minderjarige inwonen of met de
minderjarige een bijzondere affectieve band hebben, evenals de natuurlijke
personen die in de buurt van de minderjarige wonen of met wie de minderjarige
geregeld contact heeft, onder meer bij het schoolgaan of tijdens de
vrijetijdsbesteding.


Protocol

Een concreet uitgewerkte procedure met inbegrip van specifieke instrumenten en
de erbij horende interpretatie- en beslissingscriteria in functie van de
vraagstelling. Het legt vast hoe in de diagnostische praktijk gehandeld en beslist
dient te worden.


Schoolondersteuning 8



BVR Operationele doelen CLB Art. 17:

De samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding, waaronder de
school, het schoolpersoneel, de ouders, de leerlingen, de pedagogische
begeleidingsdienst en het CLB, moet leiden tot:
-

de versterking van de deskundigheid van leerkrachten bij het opvangen van
leerlingen en inzake signaaldetectie;
de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleiding of zorgbeleid op
school.

Op het vlak van schoolondersteuning onderneemt het CLB aanvullend op de
inspanningen van de school, vanuit zijn deskundigheid, de nodige acties om
schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te helpen optimaliseren.
Het centrum vertrekt daarbij steeds vanuit de analyse van zijn bevindingen over
leerlingen en hun concrete problemen. De school kan het centrum betrekken voor
de ondersteuning bij verbetertrajecten.


BVR Operationele doelen CLB Art. 18:

Om de strategische doelstellingen te realiseren, biedt elk centrum aan de scholen
waarmee het een beleidscontract of een beleidsplan heeft afgesloten,
ondersteuning aan die betrekking heeft op:
-

informatieverstrekking als vermeld in art. 16 van het decreet van 1
december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding;
de draaischijffunctie van het centrum tussen de school en een aanwijsbaar
netwerk;
participatie in overleg met betrekking tot leerlingenbegeleiding of
zorgbeleid, georganiseerd door de school;

8

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor
Leerlingenbegeleiding, 2009
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participatie aan projecten op school gericht op het beleid rond prioritaire
doelgroepen.

Zorgteam

De term ‘zorgteam’ wordt gebruikt als niveau-overstijgend begrip voor de
zorgteams, begeleidende klassenraden en cellen leerlingenbegeleiding op niveau
basis- en secundair onderwijs binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs. De
samenstelling van het zorgteam is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt bij
de aanwending van het lestijdenpakket en de invulling van het zorg- en
gelijkekansenbeleid. Bovendien kan de samenstelling variëren naargelang de
soort van overleg en de besproken leerling(en).
In het basisonderwijs kan het zorgteam bestaan uit de zorgcoördinator,
(zorg)leerkracht, directeur en andere voor zorgbegeleiding relevante
personeelsleden. CLB-medewerkers kunnen aansluiten bij overleg van het
zorgteam.
In het secundair bestaat de cel leerlingenbegeleiding mogelijk uit een lid van het
directieteam, leerlingenbegeleider(s) en andere personeelsleden (bijvoorbeeld de
graadcoördinator, vakgroepvoorzitter of een opvoeder). CLB-medewerkers
kunnen aansluiten bij overleg van de cel leerlingenbegeleiding. Verder valt de
begeleiding van de leerlingen onder het takenpakket van de begeleidende
klassenraad samengesteld met de directeur of zijn afgevaardigde en de
leerkrachten die aan de leerling lesgeven eventueel aangevuld door raadgevende
leden (zoals een CLB-medewerker).
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