
 
  
 

Hypotheses en onderzoeksvragen formuleren 

Deze tekst sluit aan bij het Algemeen Diagnostisch Protocol – Uitbreiding van Zorg – 
Handelingsgericht Diagnostisch Traject - Strategiefase  
 

Binnen de strategiefase van een handelingsgericht diagnostisch traject start je 
steeds met het clusteren van de informatie die je over een leerling en zijn context 
hebt verzameld tijdens de intakefase. Indien je nog niet voldoende informatie hebt 
om de hulpvragen te beantwoorden, dan formuleer je hypotheses en 
onderzoeksvragen, ter voorbereiding van de onderzoeksfase. Dit doe je bij voorkeur 
samen met je CLB-team, zodat je multidisciplinair en met meerdere collega’s kan 
bekijken welke strategie je verder best volgt voor deze leerling. Voor de verschillende 
geformuleerde hypotheses ga je na welke (concrete) informatie nog nodig is om de 
hypothese te bevestigen, te verwerpen of aan te houden.  

● Weeg af wat need to know is en wat eerder nice to know. Prioriteer! 
● Blijf niet hangen bij hypotheses die onmogelijk te toetsen zijn. 

Onderzoeksvragen worden zo meetbaar mogelijk geformuleerd. Hoe concreter de 
onderzoeksvraag, hoe makkelijker het is om er in de onderzoeksfase mee aan de 
slag te gaan.  
 
Vergelijk bijvoorbeeld: 

● Heeft Dieter problemen met emotieregulatie? 
● Welke strategieën gebruikt Dieter om zijn emoties te reguleren? 

Het opstellen van een als…danredenering helpt om de relevantie na te gaan van de 
geformuleerde hypotheses en onderzoeksvragen. 

Net als bij de hulpvragen uit de intakefase, maken we bij de hypotheses onderscheid 
tussen onderkennende, verklarende en indicerende hypotheses. 

 

 Onderkennende hypothese 

Wanneer uit de intake een onderkennende hulpvraag kwam, worden meerdere 
onderkennende hypotheses geformuleerd. Daarbij kan het gaan om een 
probleembeschrijving, niveaubepaling en/of classificatie1. Bij het stellen van een 
classificerende hypothese is voorzichtigheid geboden. Kinderen, zeker jonge, zijn 
nog volop in ontwikkeling. Meerdere onderkennende hypotheses zijn nodig omdat 
signalen die bijvoorbeeld doen denken aan een bepaalde stoornis, ook kunnen 
passen binnen een andere problematiek. Onderkennende hypotheses worden in een 
handelingsgericht diagnostisch traject opgenomen in functie van een goede 
indicering en zijn geen doel op zich. 

 
 

1 Zie ADP, Theoretisch deel, 5.2.3 Classificatie 

https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_theorie.pdf


 
  
 

Het CLB-team stelt zelf de diagnoses dyslexie, dyscalculie, verstandelijke beperking 
en globale ontwikkelingsachterstand. In de verschillende specifieke diagnostische 
protocollen wordt ook ingegaan op classificerende diagnoses DCD, 
ontwikkelingsdysfasie, ADHD, ASS, gedragsstoornis, depressieve stoornis en 
angststoornis. Hierbij neemt het CLB-team het voortraject voor zijn rekening. 

 

 Verklarende hypothese 

Bij sommige hulpvragen is inzicht in de verklarende factoren nodig om aanbevelingen 
te kunnen formuleren. Dit geldt met name voor ‘open’ adviesgerichte vragen als ‘Wat 
is de meest aangewezen aanpak bij deze leerling?’ Het toetsen van een verklarende 
hypothese is binnen een handelingsgerichte diagnostiek geen doel op zich, maar 
staat steeds in functie van een degelijke indicering. De attributies van de 
betrokkenen, zoals verzameld in de intakefase, kunnen een aanzet zijn voor het 
formuleren van mogelijke verklarende hypotheses. Verklarende hypotheses 
verwoorden een mogelijke samenhang tussen de verschillende aspecten van het 
functioneren van de leerling binnen zijn context. Met woorden als ‘omdat’, ‘waardoor’, 
‘zodat’ en ‘doordat’ wordt de veronderstelde samenhang benoemd . Bij verklarende 
hypotheses wordt ingeschat wat er verder onderzocht moet worden: de aspecten van 
het functioneren en/of het verband. Soms is het inschatten van het functioneren op 
zich (met een onderkennende onderzoeksvraag) voldoende om de samenhang aan 
te tonen. Soms is ook expliciet onderzoek nodig naar het verband tussen 
verschillende aspecten van functioneren (verklarende onderzoeksvragen). 

 

 Indicerende hypothese 

Indicerende hypotheses richten zich op de sterktes en op de veranderbare 
kenmerken bij het kind/ de jongere, in de onderwijsleersituatie en in de 
opvoedingsomgeving. Ze zijn nodig om in de integratie- en aanbevelingsfase 
realistische doelen en haalbare aanbevelingen te kunnen formuleren. Deze 
hypotheses zijn vaak gebaseerd op een verklarende hypothese. Het is ook mogelijk 
dat de betrokkenen ervaring hebben met een aanpak die al eerder werkte en die als 
een indicerende hypothese kan worden geformuleerd. Het is belangrijk om zo veel 
mogelijk rekening te houden met beschikbare wetenschappelijke kennis over de 
(algemene) effectiviteit van bepaalde maatregelen2. 

🢒 Veranderingsgerichte hypotheses vergen een kortdurende aanpak waarmee 
kan worden nagegaan of bepaald gedrag zodanig is te beïnvloeden dat de 
situatie verbetert.  

🢒 Adviesgerichte hypotheses betreffen – gezien het integratieve beeld – de 
meest geschikte aanpak of interventie en argumenten ter onderbouwing van 
die aanbeveling. Argumenten ‘voor’ de interventie hangen samen met een 
grote kans op slagen. Argumenten ‘tegen’ voorspellen een kleine kans op 
succes.  

 
 

2 Binnen HGD wordt het begrip ‘evidence-based’ ruim gedefinieerd als de integratie van bewijs uit 

wetenschappelijk onderzoek, gedeelde praktijkkennis en cliëntvoorkeuren zie Pameijer N. & van Beukering T., 
Handelingsgerichte diagnostiek in onderwijs, Acco, Leuven,2015 



 
  
 

 

  



 
  
 

Voorbeelden 

🢒 Onderkennende hypothese: Boaz vindt voor zijn wiskunde-oefeningen de 
correcte oplossing, maar hij heeft een trager werktempo (beschrijvend)3. 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Vindt Boaz voor zijn wiskunde-
oefeningen de correcte oplossing? 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Heeft Boaz een trager 
werktempo? 

− Als…dan…: Als Boaz een correcte oplossing voor zijn wiskunde-
oefeningen vindt en een traag werktempo heeft, dan wordt 
gedifferentieerd in de hoeveelheid aangeboden oefeningen of in 
de tijd die hij krijgt om zijn oefeningen af te werken. 

− Als niet…dan…: Als Boaz geen correcte oplossing voor zijn 
wiskunde-oefeningen vindt, dan wordt ingezet op remediëring. 
 

🢒 Onderkennende hypothese: Leila (tweede leerjaar) heeft een leervoorsprong 
van meer dan een leerjaar (niveaubepalend) 4. 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Heeft Leila een leervoorsprong 
van meer dan een leerjaar?  

− Als … dan …: Als Leila een leervoorsprong heeft van meer dan 
een leerjaar, dan bekijken school en ouders samen of versnellen5 
in combinatie met compacten en verrijken aangewezen is. 

− Als niet … dan …: Als Leila geen voorsprong heeft van meer dan 
een leerjaar, dan bekijken CLB, school en ouders samen welke 
vormen van compacten en verrijken6 aangewezen zijn. 

🢒 Onderkennende hypothese: Jordi heeft een ontwikkelingsachterstand voor 
fijnmotorische vaardigheden (niveaubepalend)7. 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Heeft Jordi een 
ontwikkelingsachterstand voor fijnmotorische vaardigheden? 

− Als…dan…: Als Jordi een ontwikkelingsachterstand heeft voor 
fijnmotorische vaardigheden, dan heeft hij nood aan extra 
oefening en remediëring op het vlak van fijne motoriek. 
 

🢒 Onderkennende hypothese: Dennis gedraagt zich op sociaal-emotioneel 
gebied zoals verwacht mag worden van een leerling van deze leeftijd 
(niveaubepalend) 8. 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Sluit het gedrag van Dennis aan 
bij wat verwacht mag worden van een leerling van deze leeftijd? 

− Als…dan …: Als het gedrag van Dennis aansluit bij wat verwacht 
mag worden van een leerling van deze leeftijd, dan is verder 
onderzoek door een externe dienst niet nodig.  

 
 

3 Zie SDP Wiskunde Fase 2 
4 Zie SDP Cognitief sterk functioneren Fase 2 
5 Zie Bijlage Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren. 
6 Zie Bijlage Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren. 
7 Zie SDP Motoriek 
8 Zie SDP Gedrag & Emotie Fase 2 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/WISKUNDE_fase2.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase2.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/Protocol%20Motoriek.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_fase2.pdf


 
  
 

🢒 Alternatieve onderkennende hypothese: Het gedrag van Dennis past binnen 
het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis 
(classificerend) 9. 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Zijn er in het gedrag van Dennis 
aanwijzingen voor een autismespectrumstoornis? 

− Als...dan...: Als er bij Dennis een vermoeden van 
autismespectrumstoornis is, dan is samenwerking met een 
multidisciplinair diagnostisch team of centrum aangewezen voor 
verdere classificerende diagnostiek. 
 

🢒 Onderkennende hypothese: Dominique voldoet aan de criteria10 voor 
dyslexie (classificerend)11: 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Scoort Dominique beneden of 
gelijk aan percentiel 10 voor technisch lezen en/of spellen op 
woordniveau in vergelijking met een relevante normgroep? (criterium 
van achterstand)  

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Blijven de problemen in het 
aanleren en toepassen van het lezen en/of spellen bestaan, hoewel 
voorzien is in voldoende en adequate remediërende instructie en 
oefening (gaande van klassikale instructie tot individuele remediërende 
leerhulp)? (criterium van hardnekkigheid) 

▪ Onderkennende onderzoeksvraag: Zijn de leerproblemen ernstiger 
dan op basis van andere condities in of buiten de leerling (zoals 
langdurige ziekte, tekorten in de methode, veranderingen van school, 
verstandelijke, emotionele of zintuiglijke problemen of ongunstige 
condities in de omgeving…) kan verwacht worden? (mild criterium van 
exclusie) 

− Als… dan…: Als we weten dat er voldaan is aan de criteria voor 
dyslexie, dan wordt deze diagnose met de leerling besproken en 
wordt onder andere psycho-educatie opgezet. 

 

🢒 Verklarende hypothese: Alix voelt zich niet goed in haar vel omdat de 
studierichting voor haar te moeilijk is12. 

▪ Onderzoeksvraag: Is de studierichting te moeilijk voor Alix? 
▪ Onderzoeksvraag: Voelt Alix zich daarom niet goed in haar vel? 

- Als…dan…: Als de studierichting te moeilijk is voor Alix, dan is 
onderwijsloopbaanbegeleiding aangewezen om samen met haar een 
andere studierichting te zoeken, aansluitend bij haar interesses en 
vaardigheden.       

 

🢒 Verklarende hypothese: Stefanie haalt onvoldoendes voor wiskunde omdat 
zij een lage verwerkingssnelheid13 heeft14 en niet voldoende tijd krijgt om 
toetsen te maken. 

 
 

9 Zie SDP Gedrag & Emotie Fase 2 
10 Zie SDP Lezen & Spellen Theoretisch deel: 5.3. Classificatie, Categoriale classificatie 
11 Zie SDP Lezen & Spellen 
12 Zie SDP Gedrag & Emotie 
13 Zie Bijlage Het CHC-model. 
14 Zie SDP Cognitief sterk functioneren 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/GEDRAG_EMOTIE_fase2.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/LEZEN_SPELLEN_theorie.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/20160210_protocol_lezen_spellen_dyslexie.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/GEDRAG%20EN%20EMOTIE%20_2016_volledige%20tekst.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CF_CHC_model.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF.pdf


 
  
 

▪ Onderzoeksvraag: Heeft Stefanie een lage verwerkingssnelheid? 
− Als … dan …: Als Stefanie een lage verwerkingssnelheid heeft, 

dan krijgt ze minder oefeningen en/of meer tijd om haar toetsen 
te maken15. 

🢒 Alternatieve verklarende hypothese: Stefanie haalt onvoldoendes voor 
wiskunde omdat zij door verveling snel afgeleid is16 en haar toetsen niet 
afwerkt. 

▪ Onderzoeksvraag: Verveelt Stefanie zich? Is ze daardoor snel 
afgeleid? 

− Als … dan …: Als Stefanie snel afgeleid is door verveling, dan 
biedt de leerkracht haar uitdaging aan die aansluit bij haar 
vaardigheden en interesses. 
 

🢒 Verklarende hypothese: Neurofibromatose type 117 (genetisch syndroom) 
bepaalt mee het functioneren van Haroun18. 

▪ Onderzoeksvraag: Zijn er voldoende aanwijzingen voor NF1 om 
Haroun door te verwijzen voor verder onderzoek? 

− Als … dan …: Als het functioneren van Haroun mee bepaald 
wordt door NF1, dan zegt dit weinig over zijn specifieke 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften, maar is het belangrijk dat 
Haroun medisch goed wordt opgevolgd.    

 

🢒 Indicerende hypothese: Met meer effectieve leestijd zal Elias minder 
moeilijkheden ervaren met het leren lezen (veranderingsgericht). 

▪ Onderzoeksvraag: Ervaart Elias moeilijkheden bij het leren lezen? 

▪ Onderzoeksvraag: Zorgt meer effectieve leestijd ervoor dat Elias 
minder moeilijkheden ervaart bij het leren lezen? 

- Als… dan…: Als meer effectieve leestijd ervoor zorgt dat Elias 
minder moeilijkheden ervaart bij het leren lezen, dan wordt zowel 
in de klas als thuis bekeken hoe en wanneer meer leestijd kan 
ingepland worden. 

🢒 Indicerende hypothese: Wanneer Laurent stap voor stap aangeleerd wordt 
hoe hij de HTE-tabellen19 moet gebruiken, zal hij de oefeningen metend 
rekenen zelfstandig kunnen maken (veranderingsgericht)20. 

▪ Onderzoeksvraag: Helpt het stap voor stap aanleren van het gebruik 
van de HTE-tabellen Laurent bij het zelfstandig oplossen van de 
oefeningen metend rekenen? 

- Als…dan…: Als het stapsgewijs aanleren van het gebruik van 
de HTE-tabellen Laurent helpt bij het zelfstandig maken van 

 
 

15 Zie BCV-fiche Gs. 
16 Zie SDP Cognitief sterk functioneren 
17 Ook gekend als de ziekte van von Recklinghausen. Zie voor meer informatie Devos, C. & Roodhooft, H. 

(Red.) (2003). Een aangeboren aandoening ... En dan? Inventaris van kenmerken en adviezen.  Gijzegem: Sig.  
18 Zie SDP Cognitief zwak functioneren 
19 Tabellen met Honderdtallen, Tientallen en Eenheden om de waarde van getallen in te oefenen 
20 Zie SDP Wiskunde 

https://drive.google.com/file/d/1OBguoDmTo7vUdhZs2UVXJnW3PkPOtl0e/view
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/20170116_protocol_wiskunde_onderzoeksschema_correcties.pdf


 
  
 

oefeningen metend rekenen, dan wordt hij verder begeleid en 
aangemoedigd in het gebruik ervan. 

🢒 Indicerende hypothese: Kleine succeservaringen zullen Gaëlles vertrouwen 
in haar schoolse vaardigheden doen toenemen (veranderingsgericht)21. 

▪ Onderzoeksvraag: Welk leerstofonderdeel beheerst Gaëlle zeker 
voldoende om er succesvol oefeningen rond op te lossen? 

▪ Onderzoeksvraag: Welke ondersteuning van haar leerkracht en/of 
ouders vergroot de kans dat Gaëlle schoolse taken zo zelfstandig 
mogelijk tot een goed einde brengt?  

▪ Onderzoeksvraag: Welke feedback22 op het succes draagt het meeste 
bij tot het vertrouwen van Gaëlle in haar kunnen? 

▪ Onderzoeksvraag: Zorgen kleine succeservaringen bij het zelfstandig 
maken van schoolse taken ervoor dat Gaëlle bij een volgende reeks 
oefeningen minder onzeker reageert? 

- Als … dan …: Als kleine succeservaringen Gaëlles vertrouwen 
in haar schoolse vaardigheden doen toenemen, dan houden de 
leerkracht en/of de ouders deze aanpak aan en bekijkt het 
zorgteam hoe dit kan worden uitgebreid naar andere 
leerstof(onderdelen). 

 

🢒 Indicerende hypothese: Door het gebruik van antislipmaterialen zal Jordi 
beter kunnen tekenen en schrijven (veranderingsgericht). 

▪ Onderzoeksvraag: Kan Jordi beter tekenen en schrijven door het 
gebruik van antislipmaterialen? 

- Als … dan…: Als Jordi beter kan tekenen en schrijven door het 
gebruik van antislipmaterialen, dan spreken leerkracht en ouders 
af dat hij zowel thuis als op school van deze materialen gebruik 
kan maken. 
 

🢒 Indicerende hypothese: Mohamed heeft nood aan verkorte instructie 
(adviesgericht). 

▪ Onderzoeksvraag: Begrijpt Mohamed snel wat hij moet doen bij taken 
of opdrachten? 

▪ Onderzoeksvraag: Zijn er tegenindicaties voor verkorte instructie, 
zoals het verkeerd uitvoeren van taken of opdrachten? 

- Als… dan…: Als Mohamed sommige taken of opdrachten 
verkeerd uitvoert, dan bekijkt de leerkracht samen met hem waar 
het misloopt. 

- Als… dan…: Als Mohamed snel begrijpt wat hij moet doen bij 
taken of opdrachten en er geen tegenindicaties zijn, dan past de 
leerkracht verkorte instructie toe. 
  

🢒 Indicerende hypothese: De ouders van Demi zijn gebaat bij 
opvoedingsondersteuning die hen helpt om haar negatieve gedrag thuis om te 
buigen (adviesgericht)23. 

 
 

21 Zie SDP Cognitief zwak functioneren 
22 Zie Bijlage Mindset.  
23 Zie SDP Gedrag & Emotie 

https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CF_mindset.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/GEDRAG%20EN%20EMOTIE%20_2016_volledige%20tekst.pdf


 
  
 

▪ Indicerende onderzoeksvraag: Wat hebben de ouders van Demi nodig 
om haar negatieve gedrag thuis te kunnen ombuigen?  

▪ Indicerende onderzoeksvraag: Is voor de ouders van Demi 
opvoedingsondersteuning wenselijk en aangewezen? 

- Als…dan…: Als de ouders van Demi nood hebben aan 
opvoedingsondersteuning om het negatieve gedrag thuis om te 
buigen, dan verwijzen we hen gericht door naar de juiste dienst.  

 

🢒 Indicerende hypothese: Celia komt in aanmerking voor een verslag Type 2 
(adviesgericht)24. 

▪ Onderzoeksvraag: Welke aanpassingen heeft Celia nodig om het 
gemeenschappelijk curriculum te volgen?  

▪ Onderzoeksvraag: Zijn deze aanpassingen voldoende en redelijk 
binnen een school voor gewoon onderwijs? 

▪ Onderzoeksvraag: Voldoet Celia aan de diagnostische vereisten voor 
Type 2? 

− Als … dan …: Als Celia in aanmerking komt voor een verslag 
Type 2, dan informeert de CLB-medewerker de ouders over de 
opties: een individueel aangepast curriculum volgen binnen het 
gewoon onderwijs of overstappen naar het buitengewoon 
onderwijs. 

 

 

 
 

24 Zie SDP Cognitief zwak functioneren 

https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CZF.pdf

