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Zorgcontinuüm in de leerlingenbegeleiding 

Het zorgcontinuüm is een opeenvolging van fasen in de organisatie van de 

onderwijsomgeving1. De beschrijving van het zorgcontinuüm2 is een vertaling van wat 

in de praktijk zou kunnen gebeuren en beoogt te inspireren en ondersteunen voor 

kwaliteitsonderwijs3. Dit verloopt steeds met respect voor de autonomie en de 

eigenheid van de scholen en overeenkomstig de opdrachten van school4 en CLB5. 

De school organiseert een leer- en opvoedingsomgeving aangepast aan de voortgang 

in de ontwikkeling van alle leerlingen. Ze structureert haar leerlingenzorg en werkt 

daarbij op een systematische, planmatige en transparante wijze samen met het CLB 

en de ouders. Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften doet de school 

gepaste en redelijke aanpassingen naargelang de noden van de leerling. De specifieke 

onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het 

onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal6. Wanneer blijkt dat de zorg 

voor een leerling op school niet meer volstaat, stelt het schoolteam, in overleg met de 

ouders en/of de leerling, een leerlinggebonden vraag aan het CLB. De verschillende 

partners hebben er samen een actieve rol in te spelen. Samen met de leerkracht en 

het schoolteam en in overleg met de leerling en de ouders, maakt het CLB een 

grondige analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling en de 

ondersteuningsbehoeften van de leerkracht en de ouders. De school zet haar zorg 

voor de leerling onverkort verder en het CLB heeft wel de regie over de inhoud en het 

verloop van dit handelingsgericht diagnostisch traject. 

                                                           
1 Zie: Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet), 
2014. 
2 Uitgebreide beschrijving van het zorgcontinuüm is te vinden in de fasen 1. Brede Basiszorg, 2. 
Verhoogde zorg, 3. Uitbreiding van zorg en 4. Individueel aangepast curriculum  
3 Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009, Art.4, 5 en 6 
4 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet), 2014 

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor 

Leerlingenbegeleiding, 3 sept. 2009 
6 Zie: Decreet Basisonderwijs, Art. 8 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254  en Codex voor 
secundair onderwijs, Art. 3  

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289  
Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding , Art. 6 zie 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274   

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12254
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14289
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274
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Het zorgcontinuüm wordt beschreven in 

vier fasen7: brede basiszorg, verhoogde 

zorg, uitbreiding van zorg en individueel 

aangepast curriculum. De fasen zijn 

evenwel niet strikt te scheiden. Bij het 

voorzien van verhoogde zorg voor een 

leerling, wordt de brede basiszorg immers 

verdergezet. De zorg voor een leerling 

wordt ook niet stopgezet bij de start van 

een handelingsgericht diagnostisch traject 

in de fase van uitbreiding van zorg. 

Omgekeerd kan een aanpak die wordt 

uitgewerkt8 voor een specifieke leerling 

tegemoet komen aan de 

onderwijsbehoeften van andere leerlingen 

en zo een plaats krijgen binnen de brede 

basiszorg of de fase van verhoogde zorg. 

Binnen het zorgcontinuüm zijn twee verschillende perspectieven aanwezig: het 

schoolperspectief en het CLB-perspectief. Als schoolnabije instantie speelt het CLB 

een subsidiaire rol in de ondersteuning en de begeleiding van leerlingen, ouders en 

leerkrachten. Het CLB ondersteunt scholen bij de ontwikkeling van een visie op 

zorgverbreding en draagt bij tot de zorgverbreding door het ondersteunen van scholen 

bij het realiseren van gepaste en redelijke aanpassingen, mogelijk vanuit een 

handelingsgericht diagnostisch traject9. 

 

1. Zorg begint bij algemene preventie – brede basiszorg 

De school met de leerkracht als spilfiguur stimuleert de totale ontwikkeling van alle 

leerlingen, via een krachtige leeromgeving, en probeert problemen te voorkomen. Het 

schoolteam werkt actief aan het versterken van beschermende factoren en het 

verminderen van risicofactoren. Alle leerlingen worden door de leerkracht(en) 

systematisch opgevolgd. Dit alles gebeurt vanuit een zorgvisie10. 

De verantwoordelijkheid voor de regie én voor de uitvoering van preventieve acties op 

klas- of schoolniveau ligt bij de school. Bij de uitbouw en invulling van de basiszorg 

kan de school beroep doen op de pedagogische begeleiding en CLB. Acties kunnen 

geïnitieerd worden door zowel de school, de pedagogische begeleiding als het CLB, 

                                                           
7 In het M-decreet wordt het zorgcontinuüm omschreven als: brede basiszorg, verhoogde zorg en 
uitbreiding van zorg. In het kader van de Prodia-protocollen wordt hier nog een fase aan toegevoegd: 
fase 3 individueel aangepast curriculum. 
8 In de fase van verhoogde, uitbreiding van zorg of individueel aangepast curriculum.  
9 Zie: Decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding , Art. 23 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274   
10 Geïnspireerd op de omschrijving in het Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften (M-decreet), 2014. 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=12274
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dit overeenkomstig hun opdracht. De pedagogische begeleidingsdiensten11 

ondersteunen de school bij de realisatie van haar (ped)agogisch project en bij het 

bevorderen van haar onderwijskwaliteit, maar reiken ook zelf onderwijsinnovaties en 

nascholingsactiviteiten aan12. Elk CLB onderneemt 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. Elk CLB biedt tevens ondersteuning aan de school bij projecten, 

geïnitieerd door de school of het centrum, die als doel hebben groepen van leerlingen 

die leerbedreigd zijn door hun sociale achtergrond of hun leefsituatie, maximaal 

kansen te bieden binnen het onderwijs13. Daarvoor werkt het centrum samen met (een 

vertegenwoordiging van) ouders, leerlingen en de lokale gemeenschap. 

De samenwerking tussen de actoren inzake leerlingenbegeleiding, waaronder de 

school, het schoolpersoneel, de ouders, de leerlingen, de pedagogische 

begeleidingsdienst en het centrum, moet leiden tot de versterking van de 

deskundigheid van leerkrachten bij het opvangen van leerlingen en bij signaaldetectie 

en tot de uitbouw van een adequate vorm van leerlingenbegeleiding of zorgbeleid op 

school. 

2. Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde zorg 

Indien de proactieve en preventieve acties in de brede basiszorg niet meer volstaan 

om tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een of 

meerdere leerlingen, wordt verdergegaan naar de fase verhoogde zorg. Voor deze 

leerlingen voorziet het schoolteam extra zorg in de vorm van remediërende, 

differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen, afgestemd op hun 

behoeften14. Deze verhoogde zorg wordt bij voorkeur gerealiseerd door de 

klasleerkracht(en) in samenspraak met het zorgteam. 

 

De ouders worden als ervaringsdeskundigen en verantwoordelijken voor de opvoeding 

nauw betrokken bij de verhoogde zorg. Met de leerling wordt een dialoog aangegaan 

met als doel hem actief te betrekken, te motiveren en te komen tot gedeelde 

verantwoordelijkheid. Om samenwerking te stimuleren bespreekt het schoolteam de 

reden van de verhoogde zorg eveneens met de leerling. 

  

Om leerkrachten en schoolteamleden te coachen en te ondersteunen bij het bieden 

van deze zorg kan de school de pedagogische begeleiding en het CLB aanspreken, 

die zich daarbij overeenkomstig hun opdracht actief opstellen15. School en CLB werken 

                                                           
11 Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs , 2009 
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14129  
12 Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet), 

2014., Hoofdstuk VI. Ondersteuning in scholen en competentieontwikkeling van personeelsleden.  
13 Dit overeenkomstig BVR tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor 
Leerlingenbegeleiding http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14124 
14 Zie: omschrijving fase van verhoogde zorg in M-decreet 
15 Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14129
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14124
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nauw samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te volgen en waar 

nodig specifieke interventies uit te werken. Het opstarten van een individueel traject 

met de leerling door het CLB valt binnen uitbreiding van zorg. 

3. Uitbreiding van zorg voor enkele leerlingen 

Voor een aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet. In dit geval betrekt het 

schoolteam in overleg met de ouders en/of de leerling tijdig het CLB-team. Als 

schoolexterne dienst is het CLB ook steeds rechtstreeks toegankelijk voor leerlingen 

en ouders. Doorheen de uitbreiding van zorg zet de school de maatregelen uit de fase 

van verhoogde zorg onverkort verder. Het CLB start in deze fase meestal een 

handelingsgericht diagnostisch traject en gaat samen met leerling, ouders en 

schoolteam actief op zoek naar oplossingen. Het CLB neemt de regie op zich voor het 

verloop van het traject. Het CLB richt zich daarbij op een uitgebreide analyse van de 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften 

van de leerkracht(en) en ouders met het oog op het formuleren van adviezen voor het 

optimaliseren van het proces van afstemming van het onderwijs- en 

opvoedingsaanbod op de noden van de leerling16. De opvolging van deze adviezen 

kan gebeuren binnen de verschillende fasen van het zorgcontinuüm. 

 

Het CLB kan een gemotiveerd verslag opmaken dat toegang geeft tot geïntegreerd 

onderwijs wanneer dit, in combinatie met compenserende of dispenserende 

maatregelen, nodig en voldoende geacht wordt om de leerling het gemeenschappelijk 

curriculum17 te laten volgen. Indien ondersteuning vanuit het geïntegreerd onderwijs 

wordt ingezet, volgen school en CLB dit op binnen de fase van uitbreiding van zorg. 

Wanneer de maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk 

curriculum te blijven meenemen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, kan 

het CLB een verslag opmaken dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs. 

 

Het CLB neemt zijn draaischijffunctie op ten aanzien van relevante externen, zowel 

diagnostische als hulpverlenende instanties. Het CLB zorgt ervoor dat de inbreng van 

externen maximaal kan afgestemd worden op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders. 

4. Individueel aangepast curriculum 

Wanneer in de adviesfase van het HGD-traject blijkt dat de aanpassingen die nodig 

zijn om een leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk 

                                                           
 http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14129 en BVR tot vaststelling van de 

operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14124  
16 Geïnspireerd op de omschrijving van fase van uitbreiding van zorg in  het M-decreet 
17 Omschrijving gemeenschappelijk curriculum in M-decreet: 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 

http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14129
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14124
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curriculum18, ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn, wordt voor de leerling 

een verslag opgesteld. De opmaak van een verslag voor toegang tot het 

buitengewoon onderwijs en de studievoortgang op basis van een individueel 

aangepast curriculum houdt geen automatische overstap naar een school voor 

buitengewoon onderwijs in. Ouders kunnen met dat verslag hun kind inschrijven in 

een school voor buitengewoon onderwijs of aan een school voor gewoon onderwijs 

de vraag stellen om hun kind een individueel aangepast curriculum te laten volgen. 

                                                           
18 In het M-decreet wordt het gemeenschappelijk curriculum omschreven als: ‘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.’ 


