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2 Verhoogde zorg – fase 1 
 

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die meer zorg nodig hebben op vlak van 

gedrag en emotie? Dit vind je terug in Verhoogde zorg, het tweede deel van het 

Specifiek Diagnostisch Protocol gedrags- en/of emotionele problemen en vermoeden 

van een (ontwikkelings)stoornis. Lees dit bij voorkeur samen met Brede (preventieve) 

basiszorg, Uitbreiding van zorg en het Theoretisch deel van dit protocol. De 

protocollen zijn een leidraad voor diagnostiek binnen de onderwijscontext gehanteerd 

door CLB-teams in samenwerking met scholen. Een Specifiek Diagnostisch Protocol 

is een concrete vertaling van de algemene handvatten in het Algemeen Diagnostisch 

Protocol (ADP). Individueel Aangepast Curriculum komt niet aan bod in dit Specifiek 

Diagnostisch Protocol. Hiervoor verwijzen we naar fase 3 in het ADP. 

 

Indien de preventieve aanpak onvoldoende blijkt, het gedrag verontrustend blijft, is 

zorgoverleg noodzakelijk. Vroege detectie en tijdige rapportering vergroten de kans 

om het probleem zo klein mogelijk te houden, gepaste interventies af te spreken en 

indien mogelijk verbetering te realiseren.  

Het is in deze fase de bedoeling om in overleg de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling en de eventuele ondersteuningsbehoeften van 

de leerkracht(en) en/of ouders te formuleren om tot een doeltreffende aanpak te 

komen. 

 

Gedrag en emoties hangen niet alleen samen met de leeftijd van de leerling maar 

ook met zijn ontwikkelingsniveau. Leerlingen die op een laag ontwikkelingsniveau 

functioneren, zullen hun problemen op een andere manier uiten dan leerlingen die op 

een leeftijdsadequaat ontwikkelingsniveau functioneren. Gedrag situeert zich daarbij 

op het continuüm van aanvaardbaar en normaal tot ongewenst en problematisch1. 

Het is belangrijk om uitingen van gedrag en emoties steeds vanuit het perspectief 

van de ontwikkeling2 te bekijken: 

- scheidingsangst bij een kleuter passen binnen zijn ontwikkelingsfase, terwijl dit bij 

een 11-jarig kind wijst op een ernstig probleem; 

- bij leerlingen van het lager onderwijs zijn er periodes waarin het leren 

samenwerken en het oplossen van ruzies nog moet geleerd worden en daardoor 

voor heel wat probleemgedrag kan zorgen; 

- gedragsproblemen en/of regelovertredendgedrag tijdens de adolescentiefase3 

hebben vaak een experimenteel karakter, gebeuren onder invloed van vrienden 

of druk vanuit de peergroep. Indien er adequaat op gereageerd wordt, ziet men 

                                                 
1
 Zie Theoretisch deel, Inleiding 

2
 Zie Bijlage 24: De sociaal-emotionele ontwikkeling 

3
 Zie Bijlage 11: Breinontwikkeling bij adolescenten 

http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/GEDRAG%20EN%20EMOTIE%20_2016_volledige%20tekst.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/GEDRAG%20EN%20EMOTIE%20_2016_volledige%20tekst.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_fase0.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_fase0.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_fase2.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_theorie.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/ADP%20versie%202016.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/ADP%20versie%202016.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_fase3.pdf
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het gedrag van deze jongeren aan het einde van de adolescentie vaak weer 

normaliseren.  

 

Gedragsproblemen zijn veelzijdig en veel factoren kunnen het ontstaan, de 

instandhouding en de toename beïnvloeden. Het is belangrijk dat we op zoek gaan 

naar wat probleemgedrag in de hand werkt en/of in stand houdt4. Hierbij worden de 

leerling en de ouders zoveel mogelijk betrokken. 

Probleemgedrag kan gelinkt zijn aan verschillende factoren: 

- fysiek niet in orde zijn, bijvoorbeeld door slaapgebrek, suikertekort, 

medicatiegebruik, epilepsie, …  

- overmatige stress die kan ontstaan door bijvoorbeeld te hoge verwachtingen bij de 

ouders, veranderingen in de gezinssamenstelling, examenperiodes of een nieuwe 

leerkracht; 

- een traumatische belevenis meemaken. Soms reageren leerlingen via hun gedrag 

vele jaren later op feiten die eerder zijn gebeurd, bijvoorbeeld het overlijden van 

een ouder; 

- een ontwikkelingsstoornis zoals ASS, ADHD, ontwikkelingsdysfasie, DCD, …; 

- … 

 

Omdat iedereen is ingeweven in een netwerk van relaties, wordt een 

gedragsprobleem steeds geplaatst binnen deze context5. Dit betekent dat er niet 

alleen gelet wordt op wat er gebeurt, maar dat ook het denken over wat er gebeurt 

de interactie bepaalt. Zo kunnen medeleerlingen een rol spelen bij het ontstaan en 

het in standhouden van gedrags- en/of emotionele problemen. Bijvoorbeeld erg 

prestatiegerichte medeleerlingen kunnen faalangst in de hand werken bij sommige 

leerlingen. De leerkracht kan een rol spelen bij het ontstaan of het voortduren van 

een probleemgedrag, doordat hij, bijvoorbeeld de leerling op een manier aanspreekt 

die als onrechtvaardig wordt beleefd of dat zijn humor of feedback voor de leerling 

minder aangewezen is6. 

Factoren in de schoolomgeving kunnen aanleiding geven tot het ontwikkelen van 

gedrags- en/of emotionele problemen bij leerlingen. Dit kan gaan van de materiële 

schoolomgeving tot een niet optimaal schoolklimaat. Bijvoorbeeld: grote klasgroepen 

in te kleine klaslokalen of leerkrachten die weinig voeling hebben met het thuismilieu 

van de leerling, ...  

Wat er op school gebeurt, heeft vaak ook te maken met de thuissituatie: faalangst, 

agressief of depressief gedrag, concentratieproblemen, … kunnen een uitvloeisel zijn 

van conflicten thuis. Ook de klasleerkracht kan problemen in stand houden of 

                                                 
4
 Vos D., Agogisch omgaan met probleemgedrag, Garant, Leuven, 1999 

5
 Van Mulligen W., e.a., Tussen thuis en school, over contextuele leerlingbegeleiding, Acco, Leuven, 

2002 Zie ook Theoretisch deel, Inleiding 
6
 Van de Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van 

leraren, Acco, Leuven, 2009 



Verhoogde zorg – fase 1 

Gedrags- en/of emotionele problemen 

Vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis  

 

Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis 
Implementatieversie 2014 

versterken. Bijvoorbeeld te weinig structuur bieden bij leerlingen die hier nood aan 

hebben. 

 

1. Zorgoverleg 

 

Op het zorgoverleg beschrijft de leerkracht het gedrag van de leerling in concrete 

bewoordingen als ‘zit vaak te wiebelen op zijn stoel’, ‘zit alsmaar te praten en roept 

luidop antwoorden door de klas’, ‘zoekt niet spontaan contact met andere leerlingen’, 

‘vraagt voortdurend geruststelling en instructies bij taken’, ‘heeft langdurige 

driftbuien’, ‘zondert zich af’, ‘weent steeds bij het maken van nieuwe opdrachten’, ‘is 

extreem verlegen’, …  

De beschrijving is steeds gekleurd door eigen ervaringen en de beleving van de 

leerkracht en is dus subjectief. Verschillende leerkrachten kunnen eenzelfde gedrag 

anders beleven en benoemen.  

Tijdens het zorgoverleg wordt er over gewaakt dat ook positieve aspecten en 

stimulerende factoren aan bod komen. Vragen zoals ‘waar is deze leerling goed in’?’ 

en ‘waarin is de leerling vooral geïnteresseerd?’ kunnen immers een insteek zijn om 

het aangemelde probleem aan te pakken. 

 

2. Verzamelen van informatie 
 

Om de onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk te 

bepalen, blijft het nodig om breed te kijken. Daarom wordt er met zoveel mogelijk 

informanten gesproken en gericht geobserveerd, in zoveel mogelijk situaties.  

 

Indien vanuit het zorgoverleg onvoldoende informatie is om de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling vast te stellen, kan informatie ingewonnen 

worden door anderen te bevragen, door observatie, …  

 

 Gesprekken met leerlingen7 

Hoewel dagelijks veel gecommuniceerd wordt op scholen, gebeuren individuele 

gesprekken met leerlingen nog weinig systematisch. Toch is het van belang om het 

verhaal vanuit de beleving van de leerling te beluisteren8. Degene die met de leerling 

praat, luistert op een open manier naar de leerling zonder al te veel gericht te zijn op 

de feiten en het beoordelen van de situatie. De leerling, hoe jong dan ook, wordt zo 

veel en zo actief mogelijk betrokken. 

De beleving en de context van de leerling worden ernstig genomen. Leerlingen 

kunnen hun gedrag vaak verklaren of oplossingen aanreiken die bijdragen tot de 

                                                 
7
 Zie ook Bijlage 1: Stappenplan: Communiceren met jongeren 

8
 Hiervoor is de Life Space Crisis Intervention-methode geschikt: zie boek: : Long N., Wood M.M en 

Fescer F., Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties, Lannoo, Tielt, 2008 
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latere aanpak. Eveneens hebben deze gesprekken een positieve invloed doordat de 

leerling actief betrokken wordt en respect krijgt door zijn inbreng en mening.  

De leerling is een volwaardige gesprekspartner als er over zijn toekomst beslissingen 

worden genomen. In het gesprek geeft de leraar uitdrukking aan zijn zorgen over het 

gedrag van de leerling. Hij bespreekt ook de dingen die wel goed gaan. Hij checkt 

zijn conclusies bij de leerling. Klopt het beeld dat hij heeft van het gedrag? Of moet 

hij zijn gedrag bijstellen9? 

 

Een positieve relatie met begrip voor de cultuur en het thuismilieu van de leerling is 

een belangrijke beschermende factor voor leerlingen die opgroeien in risicosituaties.  

Het opbouwen, voortzetten of herstellen van een goede relatie met de leerling staat 

voorop. Goed contact en een affectieve band met de leerling zijn voorwaarden om tot 

positieve beïnvloeding (opvoeding) te komen. Dit is zeker een aandachtspunt indien 

er sprake is van ordeverstorend of agressief gedrag. Het is belangrijk om als 

leerkracht niet te worden meegezogen in een persoonlijke strijd met de leerling. 

Daarom is het aangewezen dat leerlingen op de hoogte zijn van wie ze kunnen 

aanspreken voor een gesprek zoals een zorgleerkracht, leerlingbegeleider, … 

In gesprek met de leerling houdt de school rekening met de loyaliteit van de leerling 

ten aanzien van zijn ouders, familie, etnische groep, medeleerlingen, ...  

 

 Gesprekken met leerkrachten 

Om meer informatie te verzamelen is het aangewezen om alle betrokken 

leerkrachten te bevragen, zowel informatie over het functioneren van de leerling in 

verschillende situaties als naar welke acties ondernomen werden met welk effect. Dit 

kan gaan van leerkrachten van vorige schooljaren, de turnleerkracht, een 

leerlingbegeleider, … 

 

 Gesprekken met ouders 

Omdat ouders ervaringsdeskundigen en opvoedingsverantwoordelijken zijn, is met 

hen een gesprek aangaan over de onderwijs-, opvoedings- en 

ondersteuningsbehoeften en de aanpak van het gedrag op school aangewezen. 

Gedrag kan thuis anders zijn dan op school. Tijdens het gesprek gaat er niet enkel 

aandacht uit naar het zo helder mogelijk verwoorden van de zorgen maar ook de 

positieve aspecten worden besproken (wat gaat wel goed op school, thuis en in de 

vrije tijd).  

De wederzijdse verwachtingen worden besproken met de ouders en de school is 

duidelijke over wat de bedoelingen zijn van de school10. Met respect voor elkaars 

beleving en mening wordt samen gezocht naar een geschikte aanpak. De school 

                                                 
9
 Van de Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van 

leraren, Acco, Leuven, 2009 
10

 Van de Wolf K. en van Beukering T., Gedragsproblemen in scholen, het denken en handelen van 
leraren, Acco, Leuven, 2009 
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staat in voor een transparante, open en duidelijke communicatie, die noodzakelijk is 

om de tussenkomsten op school en thuis elkaar te kunnen laten versterken.  

De school heeft de verantwoordelijkheid om het initiatief te nemen, ook bij ouders die 

moeilijk bereikbaar zijn of niet spontaan meewerken. 

 

 Observatie11 

Om beter zicht te krijgen op het gedrag van de leerling wordt er geobserveerd en 

concreet beschreven wat de leerling op dat ogenblik juist doet en in welke 

omstandigheden. Hierdoor krijgt de leerkracht zicht op mogelijke aanleidingen 

(triggers) en wat het gedrag mogelijk in stand houdt. Tevens wordt voorkomen dat er 

te eenzijdig gericht wordt op het problematische gedrag. 

Verder kan de observatie van de effecten van aanpassingen aan de 

onderwijsleeromgeving informatie leveren over een mogelijke aanpak in een latere 

fase.  

 

 Samenvattende beeldvorming 

De beschikbare gegevens worden gebundeld. Volgende vragen kunnen gebruikt 

worden bij het inschatten van de ernst van het probleemgedrag12: 

- Past het gedrag bij de leeftijd en/of het ontwikkelingsniveau van de leerling?  

Hoe groter het verschil tussen de leeftijdsnorm en het probleemgedrag, hoe 

ernstiger het probleem. Indien een 10-jarige leerling gedrag stelt dat past bij de 

kleuterleeftijd is dit een ernstige indicatie voor overgang naar fase uitbreiding van 

zorg. 

- Hoe storend is het gedrag voor de leerling, de leerkracht en de klasgroep? 

- Hoe lang duren de problemen?  

Hoe langer de problemen duren, hoe ernstiger het probleemgedrag. 

- Zijn de problemen begrijpelijk gezien de omstandigheden?  

Als de omstandigheden ‘normaal’ zijn, is het probleemgedrag als ernstiger te 

beoordelen dan wanneer er een duidelijke aanleiding is.  

- Past het gedrag in de (sub)cultuur waartoe de leerling behoort?  

Wanneer een bepaald gedrag niet voldoet aan de normen van de (sub)cultuur, 

beschouwt men het eerder als problematisch. 

- Zijn er veel problemen met een hoge frequentie?  

Wanneer veel problemen samen in een hoge frequentie voorkomen, dan 

beschouwt men ze als ernstiger.  

- Welke types van problemen zijn er?  

Als bepaalde problemen doorgaans weinig voorkomen in de normale populatie 

zullen ze eerder als ernstig worden beschouwd. 

- Hoe intens zijn de problemen?  

                                                 
11

 Zie Bijlage 5: Observeren 
12

 Rutter M., Helping troubled children, Penguin Education Harmondsworth, 1975 



Verhoogde zorg – fase 1 

Gedrags- en/of emotionele problemen 

Vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis  

 

Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis 
Implementatieversie 2014 

Problemen die intensief voorkomen, zijn ernstiger dan wanneer ze in een milde 

vorm voorkomen.  

- Is de gedragsverandering begrijpelijk gezien het verleden of is ze geheel 

onverwacht?  

Een onverwachtse gedragsverandering is doorgaans ernstiger.  

- Komt dit gedrag in één of meerdere situaties voor?  

Probleemgedrag in meerdere situaties is ernstiger.  

- Belemmert probleemgedrag ook andere gebieden zoals leren, werkhouding, 

sociale contacten?  

Hoe meer belemmeringen er voorkomen op verschillende 

ontwikkelingsgebieden, hoe ernstiger we dat vinden. 

 

3. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerling(en) en aanpak 

bepalen 

 

Hierna volgen enkele voorbeelden van mogelijke onderwijs- en opvoedingsbehoeften 

van leerlingen en de eventuele aanpak.  

 
Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Gilles heeft het moeilijk met de echtscheiding van zijn ouders. De 

hele situatie heeft impact op zijn schoolse prestaties en welbevinden. Zowel in de klas als op de 

speelplaats loopt hij er wat lusteloos bij. Doordat Gilles een goede band heeft met de leerkracht kan 

hij er met hem over praten. Gilles heeft nood aan een vertrouwenspersoon op de school die naar hem 

luistert.  

Mogelijke aanpak: de zorgcoördinator en de leerkracht plannen enkele gesprekken met Gilles. In 

overleg met Gilles wordt een gesprek geregeld met zijn ouders. Tijdens dit gesprek wordt gesproken 

over hoe de situatie impact heeft op schoolse prestaties en welbevinden, maar ook over hoe Gilles 

zich de laatste tijd voelt. 

 
Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Nina heeft klasgenoten nodig die haar ondersteunen om vat te 

krijgen op haar paniek bij onverwachte situaties. 

Mogelijke aanpak: In afspraak met Nina bespreekt de leerkracht deze behoefte met de leerlingen. Op 

een overzichtelijk dag- en weekschema worden veranderingen zoveel mogelijk vooraf aangekondigd 

en elke week heeft Nina een ‘assistent’ die haar hier nog eens aan herinnert. Als Nina ondanks deze 

maatregelen nog angstig reageert, wordt afgesproken dit zoveel mogelijk te negeren en eventueel de 

leerkracht een seintje te geven. 

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Tijdens de speeltijd loopt een ruzie tussen Stijn en Pieter uit de 

hand. Stijn heeft zijn klasgenoot Pieter zo hard geschopt dat Pieter naar spoed moest. Het is niet de 

eerste keer dat er een conflict is tussen beide jongens. De ouders van Pieter vinden dit gedrag niet 

kunnen en eisen een gesprek met de dader. Zowel de ouders als de jongens hebben nood aan een 

herstellend gesprek. 

Mogelijke aanpak: De klasleerkracht en/of zorgcoördinator gaan in gesprek met zowel de ‘dader’ als 

het ‘slachtoffer’. Er wordt open gecommuniceerd over de conflicten en er wordt geluisterd naar beide 
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partijen. Er worden interventies uitgezet
13

. De klasleerkracht, zorgcoördinator en directie organiseren 

eveneens een gesprek waarop alle partijen (ook de ouders) aan bod kunnen komen. De school leidt 

het gesprek en zorgt voor een terugblik en evaluatie.  

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Maya is erg gespannen en bang om fouten te maken. Ze heeft 

een leerkracht nodig die haar positief waardeert en die geen al te competitieve of prestatiegerichte 

sfeer in de klas laat ontstaan. 

Mogelijke aanpak: Tijdens een individueel gesprek wordt aan Maya gevraagd wat zou kunnen helpen. 

Zo wordt er afgesproken dat Maya steeds genoeg tijd krijgt om haar taken af te maken. De taken en 

toetsen bespreekt de leerkracht individueel met haar. Ze legt uit dat fouten maken mag en dat je daar 

uit kan leren. De leerkracht heeft oog voor de positieve kenmerken of taken waarbij het goed loopt en 

benoemt die. In de klas benadrukt de leerkracht via gerichte activiteiten en spelletjes dat het heel 

gewoon is om fouten te maken. 

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Leila heeft duidelijke regels en steun van de leerkracht nodig om 

zich aan de afspraken te kunnen houden en succeservaringen op te doen. 

Mogelijke aanpak: De leerkracht heeft een duidelijk systeem van positief geformuleerde klasafspraken 

en een beloningssysteem voor de hele klasgroep. Omdat bepaalde gedragingen voor Leila extra 

moeilijk zijn, wordt er gedifferentieerd in samenspraak met Leila en haar ouders. Zij kan voor concreet 

omschreven gedrag een stempel verdienen, die aan het einde van de week wanneer het afgesproken 

aantal behaald is, kan omgezet worden in een keuzeactiviteit. Deze afspraak wordt aan de andere 

kinderen uitgelegd. 

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Mimount heeft een rustige omgeving nodig waar hij niet wordt 

afgeleid door geluiden en bewegingen wanneer hij zich moet concentreren op schoolse opdrachten. 

Mogelijke aanpak: Samen met Mimount wordt er gekeken of de klasindeling/inrichting in de mate van 

het mogelijke kan worden aangepast, bijvoorbeeld met een scherm, zodat een ‘rustige zone’ ontstaat. 

Deze inrichting en het gebruik ervan wordt een werkplek voor iedereen en dat wordt besproken met de 

hele klas.  

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Febe mijdt relaties met anderen, is zeer verlegen en durft zelf 

geen gesprek te beginnen, noch met medeleerlingen, noch met volwassenen. Zij doet pogingen om 

onzichtbaar te zijn in de klas door zich weg te cijferen. Febe heeft behoefte aan veiligheid in haar 

contacten met anderen. 

Mogelijke aanpak: De leerkracht zorgt voor geleide interacties tussen Febe en medeleerlingen binnen 

een veilige context. De leerkracht beloont snel kleine successen van Febe en geeft geen kritiek.  

 

Onderwijs- en opvoedingsbehoefte: Riet reageert paniekerig op alle voor haar onbekende situaties op 

school. Een schoolreis, naar toneel gaan, carnaval vieren, … zijn voor haar geen plezier en geven erg 

onbehaaglijke gevoelens. Onverwachte situaties leiden ertoe dat ze soms weken later een 

paniekaanval krijgt thuis. Riet heeft nood aan voorspelbaarheid. 

Mogelijke aanpak: De leerkracht bereidt samen met de ouders uitstappen voor en visualiseert de 

volgorde van de activiteiten zodat Riet goed voorbereid is. Ook uit de leerkracht haar bezorgdheid 

tegen de ouders en adviseert hen om het CLB te contacteren.  

 

                                                 
13

 Verschillende methoden kunnen hierbij helpen bijvoorbeeld: Rots en water-methode 
(http://www.egel-weerbaarheid.nl/Wat%20is%20Egel.html), No-blame-methode 
(http://leefsleutels.be/cms/teasers/noblame/), De coole kikker (http://www.decoolekikker.nl/) 

http://www.egel-weerbaarheid.nl/Wat%20is%20Egel.html),%20No-blame-methode
http://leefsleutels.be/cms/teasers/noblame/
http://www.decoolekikker.nl/
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4. Ondersteuningsbehoeften van leerkracht(en) en ouders en 

aanpak bepalen 

 

Hierna volgen enkele voorbeelden van ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en 

ouders en de eventuele aanpak. 

 
Ondersteuningsbehoefte leerkracht: omwille van een erg drukke klas heeft juf An behoefte aan 

collega’s waarbij zij af en toe haar hart kan luchten. 

Mogelijke aanpak: In samenspraak met juf An wordt er aan een collega-leraargevraagd of zij mentor 

wil zijn van juf An om haar steun en advies te geven over de aanpak van de klas.  

 

Ondersteuningsbehoefte leerkracht: omwille van langdurige subtiele pesterijen in één bepaalde klas is 

de relatie tussen de (zorg)leerkracht en een leerling, de pester, in een negatieve spiraal terecht 

gekomen. De (zorg)leerkracht heeft nood aan een gesprek om uit te zoeken hoe deze 

pestproblematiek aangepakt kan worden en hoe deze relatie terug in positieve zin kan evolueren.  

Mogelijke aanpak: De CLB-medewerker wordt aangesproken. Er volgt een gesprek waarin de 

(zorg)leerkracht zijn verhaal kan vertellen, welk effect het gedrag van de leerling op hem heeft. Er 

wordt gezocht naar de beste aanpak. Tijdens dit gesprek duidt en herkadert de CLB-medewerker het 

gedrag van de pester waardoor de (zorg)leerkracht opnieuw begrip kan opbrengen voor de situatie en 

de relatie in een positieve spiraal terecht komt.  

 

Ondersteuningsbehoefte ouders: de moeder van de temperamentvolle Tim heeft nood aan een 

kleuterleidster die haar bevestigt in de opvoeding van haar zoon. 

Mogelijke aanpak: Doordat de moeder van Tim nood heeft om te ‘ventileren’ wordt er afgesproken dat 

wanneer de moeder Tim van school komt halen, de kleuterleidster regelmatig een kort gesprek met 

haar aangaat en vertelt haar dat haar aanpak goed is.  

 

Ondersteuningsbehoefte ouders: de ouders van Davina hebben behoefte aan een leerkracht die hen 

met hen zoekt naar hoe zij best reageren indien Davina haar huiswerk niet wil maken.  

Mogelijke aanpak: De zorgleerkracht bespreekt met Davina en de ouders de huiswerksituatie. Het 

doel en nut van huiswerk wordt aan Davina uitgelegd. Samen bekijken ze hoe zij ervoor kunnen 

zorgen dat Davina haar huistaken toch maakt. 

 

5. Plannen, handelen en evalueren 

 

Heel wat min of meer beperkte problemen kunnen schoolintern worden aangepakt en 

opgelost. Hierbij speelt de kwaliteit, de duur en de uitvoering van extra zorgacties 

een rol. Men houdt bij de zorgacties rekening met het moeilijkheidsniveau, de 

hoeveelheid en de interesse van de leerling. Een belangrijk uitgangspunt is het 

behoud van de motivatie van de leerling. 

 

De leerkracht plant samen met het zorgteam vanuit de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften geschikte acties en interventies en wordt de evaluatie hiervan 

vastgelegd. 

Het is de bedoeling om deze aanpak gedurende een afgesproken periode uit te 

proberen. Mogelijke ondersteunende maatregelen zijn: individuele gesprekken, 
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werken met buddy’s of vertrouwensleerlingen, werken in een aangepaste omgeving, 

werken met aangepaste materialen en methodes: koptelefoon, afdekkaart, De Coole 

kikker, Kids’ Skills en Mission impossible, … 

 

Leerkrachten kunnen geconfronteerd worden met problemen zoals middelengebruik 

(drugs, alcohol), zelfverwonding, zelfdoding(poging), eetproblemen, … Bij deze 

problemen wordt na overleg tussen de leerling, de ouders en zorgteam, het CLB 

gecontacteerd en nauw betrokken in de werking.  

In dit protocol wordt dit niet verder uitgewerkt. In Bijlage 6 worden deze 

problematieken omschreven aan de hand van signalen die de bezorgdheid van de 

leerkracht wekken samen met een aanzet tot handelen14. 

 

 Herstellend handelen15 

Wanneer er zich normoverschrijdende feiten of problemen voordoen in een klas en 

schoolgemeenschap kan dit op verschillende manieren worden aangepakt. In veel 

schoolmiddens is de eerste reactie sanctioneren of zorg en begeleiding opstarten. 

Indien mogelijk en wenselijk dient ook steeds het herstellend handelen overwogen te 

worden. Deze aanpak is complementair aan de sanctionerende en begeleidende 

aanpak. Indien men als school te weinig ervaring heeft met ‘herstellend handelen’ 

kan men beroep doen op iemand van het CLB die hiermee ervaring heeft. 

 

Herstellend handelen16 vertrekt vanuit (een) feit(en) waarbij een norm overschreden 

werd, bijvoorbeeld een vechtpartij op school tussen verschillende leerlingen. De 

focus ligt niet zozeer op de betrokken persoon, maar op feiten, de geleden schade, 

de beleving van de betrokkenen en de verantwoordelijkheid om de schade hersteld 

te krijgen. Er wordt een interactief participatief proces opgezet met de deelnemers 

die door het feit geraakt werden en er wordt geluisterd naar hoe zij dit beleefd 

hebben. Van de partijen wordt verwacht dat ze zich kwetsbaar opstellen en hun 

verantwoordelijkheid opnemen.  

Vanuit deze ontmoeting wordt gewerkt aan herstel. Dit moet door alle partijen als 

eerlijk worden ervaren. Bij een vechtpartij op school waarbij een jongen opgenomen 

werd in het ziekenhuis, zijn excuses van de dader niet voldoende. Er is dus een 

component van rechtvaardigheid aanwezig. Het is van groot belang dat de steun die 

men biedt aan de leerling (pleger) in evenwicht is met de uitdaging (herstel) die men 

hem stelt. 

 

 Evalueren 

De maatregelen kunnen na evaluatie resulteren in de vaststelling dat: 

                                                 
14

 Zie Bijlage 6: Aanpak van een aantal specifieke problemen in het secundair onderwijs 
15

 Zie Criteria voor herstelgericht groepsoverleg: Vlaamse onderwijsraad en Koning 
Boudewijnstichting, Leer-kracht, veer-kracht, reflectieboek. Stapstenen voor het begeleiden van 
jongeren met gedragsproblemen, Die Keure, Brugge, 2006 
16

 Zie Bijlage 2: Het herstellend (twee)gesprek 
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- de maatregelen volstaan. Er wordt beslist om de maatregelen verder te zetten of 

geleidelijk af te bouwen; 

- de maatregelen wel resultaten opleveren, maar men zich zorgen blijft maken 

over het functioneren van de leerling zonder deze maatregelen. Gelijktijdig wordt 

het CLB ingeschakeld en wordt er overgegaan naar de fase van uitbreiding van 

zorg; 

- de maatregelen uit de verhoogde zorg geen of onvoldoende resultaat opleveren 

binnen de afgesproken termijn. De maatregelen worden bijgestuurd. Indien uit 

herevaluatie opnieuw blijkt dat er geen of onvoldoende resultaat is, wordt 

gelijktijdig met een nieuwe bijsturing het CLB ingeschakeld en wordt er 

overgegaan naar de fase van uitbreiding van zorg. Dit lijkt ons met name 

aangewezen wanneer de klassenraad een tuchtmaatregel17 wil overwegen.  

                                                 
17

 http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=140 en 
http://www.jeugdrecht.be/?action=artikel_detail&artikel=205 

http://www.ond.vlaanderen.be/wetwijs/thema.asp?id=140
http://www.jeugdrecht.be/?action=artikel_detail&artikel=205

