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2 Verhoogde zorg - Fase 1 

Hoe kan een school omgaan met leerlingen die extra cognitieve uitdagingen nodig hebben? 

Dit vind je terug in Verhoogde zorg, het tweede deel van het Specifiek Diagnostisch Protocol 

bij Cognitief sterk functioneren. Lees dit bij voorkeur samen met Brede 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). 

In de brede basiszorg staat ‘goed onderwijs’ voor alle leerlingen centraal en worden alle 

leerlingen maximaal ondersteund in hun cognitieve ontwikkeling. Hierbij wordt onder meer 

variatie aangebracht in het onderwijsleerproces om tegemoet te komen aan de behoeften van 

individuele leerlingen of groepen (stimuleren, remediëren, differentiëren, compenseren). De 

leerkracht onderneemt een waaier aan initiatieven om bij te dragen aan het leerproces van 

alle leerlingen. 

Wanneer structurele en proactieve acties niet meer volstaan om aan de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van een of meerdere leerlingen tegemoet te komen, wordt overgegaan 

naar de fase van verhoogde zorg. De stap naar Fase 1 kan nodig zijn wanneer het leerniveau 

van een of meerdere leerlingen te ver afwijkt van dat van de klasgenoten, wanneer de 

leerkracht merkt dat een leerling geen aansluit ing vindt bij zijn klasgenoten of minder 

deelneemt aan het klasgebeuren, wanneer er ongewenst gedrag optreedt zoals woedebuien, 

wanneer er plots een daling is in de resultaten … Leerlingen die niet tijdig worden 

gesignaleerd op het zorgoverleg, kunnen gedemotiveerd geraken en gaan daardoor soms 

gedrags- en/of emotionele problemen vertonen. Een leerkracht kan ook aangeven hulp nodig 

te hebben bij het organiseren van differentiatie om tegemoet te komen aan het hele spectrum 

van cognitief functioneren bij zijn leerlingen en zo mogelijk bijkomende problemen te 

voorkomen. 

In deze fase is het doel een meer gepaste aanpak uitwerken om de verdere ontwikkeling en 

participatie van een of meerdere leerlingen te bevorderen. Dit gebeurt door in overleg meer 

zicht te krijgen op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling of leerlingengroep 

en deze duidelijker te formuleren. Deze behoeften vormen de basis die de verdere 

ontwikkeling en participatie van de leerling of leerlingengroep bevordert. Het CLB kan, in 

aanvulling van de mogelijke ondersteuning door PBD1, de school ondersteunen in het 

denkproces over de aanpak van leerlingen met een hardnekkige leerachterstand of een grote 

leervoorsprong, alsook hen informeren over de theoretische achtergrond van cognitief 

functioneren. 

                                                
 

1 Zie Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 
voor leerlingenbegeleiding. Door Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk werd een gezamenlijke 
mededeling uitgewerkt: Rol van PBD en CLB in het versterken van leerlingenbegeleiding op school. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase0.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase2.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase2.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_theorie.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/ADP%20versie%202016.pdf
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15236#1086438
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15236#1086438
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/MLER_096
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2.1 Zorgoverleg2  

Het zorgoverleg fungeert als scharniermoment naar verhoogde zorg3. Leerkrachten 

bespreken met het zorgteam4 vragen en zorgen rond het cognitief functioneren5 van een 

leerling of een groepje leerlingen in de klas. Leerkrachten melden aan met een duidelijke 

hulpvraag, op basis van alle relevante verzamelde informatie, vanuit een brede kijk op de 

leerlingen en gelinkt aan de nagestreefde doelen voor die leerling of leerlingengroep. Elke 

betrokken leerkracht beschrijft het functioneren van een leerling of een groepje leerlingen in 

de klas zo concreet mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Deze leerlingen beginnen door de klas te lopen 

en met andere leerlingen te praten wanneer zij klaar zijn met een opdracht’, ‘Deze leerling 

durft niet te spreken voor de klas’, ‘Deze leerling heeft vaak moeite om een opdracht te 

begrijpen, maar durft geen extra uitleg te vragen om aan een oefening te kunnen beginnen’, 

‘Deze leerling begint te wenen wanneer ik hem op een fout wijs’. Ook ouders en leerlingen 

kunnen bij het zorgoverleg betrokken worden. 

De deelnemers aan het zorgoverleg houden rekening met relevante informatie over het 

welbevinden en de betrokkenheid op school, de thuissituatie, andere leergebieden, evenals 

informatie over de aanpak in de klas (tot nu toe) en het effect daarvan. Als het 

leerlingendossier voldoende informatie bevat, is het niet nodig om extra informatie te 

verzamelen. De betrokkenen hebben ook aandacht voor het feit dat sommige leerlingen 

trager of anders ontwikkelen op vlak van organiseren, plannen, metacognitie, volgehouden 

aandacht, taakinitiatie … Deze executieve functies6 staan in nauw verband met het leren van 

schoolse vaardigheden en vragen bijkomende ondersteuning, bijvoorbeeld voor het 

bijhouden van de agenda, het ordelijk houden van de boekentas, het duidelijk invullen van 

werkbladen, het nemen van notities of het maken van huistaken. De betrokken actoren waken 

er tijdens het zorgoverleg over 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 Hiermee bedoelen we elk gestructureerd overleg van een zorgteam, begeleidende klassenraad of cel 
leerlingenbegeleiding (zowel basisonderwijs als secundair onderwijs).  
3 Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., & Van de Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. Samenwerken 
aan schoolsucces. Vlaamse editie. Leuven: Acco. 
4 Zie Algemeen Diagnostisch Protocol: niveau-overstijgend begrip voor de zorgteams, begeleidende 
klassenraden en cellen leerlingbegeleiding op niveau van basis- secundair onderwijs binnen het gewoon en 
buitengewoon onderwijs. 
5 In een zorgoverleg wordt steeds breed gekeken en bespreekt het zorgteam de totale ontwikkeling van een 
leerling. Omwille van de focus van deze protocollen zoomen we in op het cognitief functioneren.  
6 Zie Algemeen Diagnostisch Protocol, Bijlage Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling 
van executieve functies te bevorderen. 

http://www.prodiagnostiek.be/sites/default/files/ADP%20versie%202016.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage8_Executieve%20functies.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage8_Executieve%20functies.pdf
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2.2 Verzamelen van informatie 

Het zorgteam kan de informatie van de signalerende leerkracht(en) en het leerlingendossier 

aanvullen door gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders, gerichte observaties in 

zoveel mogelijk situaties, het nagaan van het effect van aanpassingen en/of een analyse van 

beschikbare gegevens, bijvoorbeeld uit het leerlingendossier of het leerlingvolgsysteem. Dit 

is nodig om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften zo helder mogelijk te krijgen in functie 

van de vooropgestelde doelen. 

Gesprekken met leerkrachten 

In een gesprek met de leerkracht(en) zoekt het zorgteam bijkomende antwoorden op vragen 

over de competenties en tekorten, het functioneren van de leerling, de interactie tussen 

leerling en leerkracht(en) en de ondersteuning die de leerkracht(en) nodig heeft/hebben. 

Enkele voorbeeldvragen: 

 In welke situatie merk je het gesignaleerde probleem? 

 Hoe ontwikkelt de kleuter in de verschillende ontwikkelingsgebieden? Hoe presteert 

de leerling op de verschillende leergebieden/vakken? 

 Welke signalen waren er in de vorige schooljaren? 

 Wat gaat er goed en wat loopt er moeilijk in de klas?  

 Wat is de impact van de problemen op het totale (schoolse) functioneren van de 

leerling? 

 Sinds wanneer merk je dat de leerling minder gemotiveerd is? 

 Zijn er problemen met volgehouden aandacht, planning, organisatie, 

timemanagement7 …? 

 Wat werkte bij eerdere interventies?  

 Wat zouden volgens jou als leerkracht mogelijke oplossingen zijn?  

 Welke ondersteuning heb je nodig om de leerling vooruit te helpen in zijn leerproces? 

Gesprekken met leerlingen8 

In plaats van tegen leerlingen en over leerlingen te praten, bijvoorbeeld in de klas of op het 

zorgoverleg, is het van belang om veel meer met leerlingen te praten. Met name bij het 

opstellen van doelen en het uitwerken van manieren om die doelen te bereiken, is de inbreng 

van leerlingen cruciaal voor hun motivatie9. Gesprekken met leerlingen hebben een positieve 

invloed omdat leerlingen actief worden betrokken bij hun leerproces en omdat men respect 

                                                
 

7 Zie Algemeen Diagnostisch Protocol, Bijlage Executieve functies en mogelijke interventies om de ontwikkeling 
van executieve functies te bevorderen. 
8 Zie Algemeen Diagnostisch Protocol: Bijlage Gesprek met de leerling en Bijlage Gespreksvoering met 
kinderen/jongeren; http://www.leerlinggesprek.nl/, geraadpleegd op 12 december 2018. 
9 Hiervoor kan de leerkracht of leerlingenbegeleider gebruikmaken van de hulpmiddelen op volgende websites: 
http://www.watikwil.be/ en Doelen en vaardigheden voor ontwikkeling, geraadpleegd op 12 december 2018. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage8_Executieve%20functies.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage8_Executieve%20functies.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage11_Gesprek%20met%20de%20leerling.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage12_Gespreksvoering%20met%20kinderen%20en%20jongeren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage12_Gespreksvoering%20met%20kinderen%20en%20jongeren.pdf
http://www.leerlinggesprek.nl/
http://www.watikwil.be/
https://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/hulpmiddel/4330-doelen-en-vaardigheden-voor-ontwikkeling-dvo
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betoont voor hun inbreng en mening10. Allerlei mogelijke oplossingen voor de ervaren 

problemen komen in deze gesprekken aan bod. Zo kan een leerling aangeven of hij 

vertrouwen heeft in zijn eigen kunnen, hoe hij omgaat met kritiek van volwassenen en 

medeleerlingen, of hij zich geaccepteerd voelt in de klasgroep … 

De meeste leerlingen kunnen heel goed aangeven waar ze tevreden over zijn en wat ze 

anders zouden willen. Ze kunnen hun beleving van een situatie verwoorden, uitleggen hoe 

het volgens hen komt en oplossingen aanreiken. Bovendien kunnen ze waardevolle feedback 

geven op het handelen van leerkrachten en de school in het algemeen11. Sommige leerlingen, 

ook cognitief sterke, hebben een gesprek met een leerkracht of leerlingenbegeleider evenwel 

nodig om tot inzicht of overzicht in hun situatie te komen en om samen te reflecteren over 

mogelijke oplossingen12. 

Wanneer leerlingen ondanks inspanningen weinig leervorderingen maken, kan dit 

demotiverend werken, voor angst of stress zorgen en na verloop van tijd hun zelfvertrouwen 

inzake hun leercompetenties negatiever inkleuren13. Het is belangrijk dat de leerkracht hier 

regelmatig in gesprekken aandacht aan besteedt. Leg in de gesprekken vooral de nadruk op 

wat de leerling goed doet en op welke kwaliteiten hij heeft.  Ga samen na welke doelen de 

leerling zichzelf stelt, welke vooruitgang hij al heeft geboekt en wat de volgende stap is om 

verdere vooruitgang te boeken14. Zoek samen met de leerling naar zijn kracht. Besteed in 

gesprekken met deze leerlingen veel aandacht aan structuur, duidelijkheid, afspraken en 

concrete lijnen. Visuele ondersteuning en het hanteren van concrete taal kunnen hierbij 

helpen. 

Gesprekken met ouders 

In een gesprek met ouders bevraagt een leerkracht aanvullende informatie om samen doelen, 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften en een geschikte aanpak te bepalen. Het beeld van de 

ouders over hun kind samenleggen met het beeld van het schoolteam over de leerling zorgt 

voor een beter zicht op zijn functioneren en op zijn onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Als 

een kind thuis anders functioneert dan op school, kan nadenken over de oorzaken hiervan 

bijdragen tot een beter afgestemde aanpak, zowel thuis als op school. Indien ouders thuis 

een succesvolle aanpak hebben voor bepaalde moeilijkheden, is dit zeer waardevolle 

informatie voor de school. 

 

Om te komen tot een gelijkgerichte aanpak is het tijdens het oudergesprek belangrijk om helder 

te communiceren over de leerdoelen die de leerkracht nastreeft, en de werkwijze die hij daarbij 

                                                
 

10 Zie het hoofdstuk over gesprekken met leerlingen en leerlingplannen in Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, 
B., & Van de Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Vlaamse editie.  
Leuven: Acco. 
11 Zie het hoofdstuk over gesprekken met leerlingen en leerlingplannen in Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, 
B., & Van de Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces. Vlaamse editie.  
Leuven: Acco. 
12 Zie bijvoorbeeld de casussen van Eva en Tom die beschreven worden in Kieboom, T. & Venderickx, K. (2018). 
Wat als de leer-KRACHT van een leerling geblokkeerd is? Het verhaal van twee hoogbegaafde leerlingen. 
Caleidoscoop, 30(4), 28-35. 
13 Ghesquière, P. & Ruijssenaars, W. (2014). Kinderen en jongeren met een leerstoornis. In H. Grietens, J.  
Vanderfaeillie, & B. Maes (Red.). Handboek Jeugdhulpverlening. Leuven: Acco. 
14 Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken: Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Sint-Niklaas: 
Abimo. 
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hanteert. Naast de bespreking van wat het kind nodig heeft om zijn competenties verder te 

ontwikkelen, kan men ook de ondersteuningsbehoeften van de ouders inschatten. 

Enkele voorbeeldvragen: 

 Welke schoolse interesses toont jullie kind thuis? (op vlak van lezen, wiskunde, techniek 

…) 

 Hoe gaat het thuis met huiswerk en studeren? 

 Wat zijn de sterke punten van jullie kind? Welke vakken doet hij/zij graag? 

 Wat loopt er moeilijk op schools vlak? Zijn er nog andere problemen? 

 Welke vragen of problemen stelden zich in de vorige schooljaren? 

 Welke invloed hebben de problemen op school op jullie kind in de thuissituatie? 

 Wat zou volgens jullie een verklaring kunnen zijn voor de problemen? 

 Wat helpt jullie kind bij problemen of teleurstellingen? Wat hebben jullie zelf al 

geprobeerd? Blijkt dit effectief? 

 Wat zijn jullie wensen en verwachtingen ten aanzien van het leren en ten aanzien van de 

leerkrachten en de school? 

 Wat zou jullie kind kunnen helpen bij en/of motiveren voor zijn schoolwerk? 

Observatie15 

Bij kleuters is observatie het onderzoeksmiddel bij uitstek. Voor de opvolging van leerlingen 

binnen verhoogde zorg kan het zorgteam naast het kindvolgsysteem van de school 

gebruikmaken van ondersteunend materiaal om de ontwikkeling van kleuters op te volgen16. 

De moeilijkheden die een leerkracht ervaart met een leerling, hangen samen met de manier 

van lesgeven en de mate van afstemming op wat de leerling nodig heeft . Hoe reageert de 

leerling op de instructie? Gaat hij meteen aan de slag? Welke oplossingsstrategieën past de 

leerling spontaan toe? Wat doet de leerling als hij niet weet hoe verder te werken? Roept hij 

hulp in van de leerkracht, van een medeleerling? Op welk moment in het lesverloop haakt de 

leerling af? Welk type van feedback, zoals weerlegging in plaats van bevestiging, het 

toejuichen van fouten of snelle, formatieve beoordeling17, zorgt ervoor dat de leerling de 

gegeven opdracht wel kan voltooien? 

De moeilijkheden kunnen ook samenhangen met interacties in de klas en de manier waarop 

medeleerlingen reageren op de leerling en zijn schools presteren. Sommige vragen of zorgen 

                                                
 

15 Zie Algemeen Diagnostisch Protocol, Bijlage Observeren. 
16 Groeiboek bestaat uit de onderdelen Basisboek, Signaleren, Analyse en handelen (met de domeinboeken 
Positieve ingesteldheid, Motorische ontwikkeling, Taalontwikkeling, Denkontwikkeling, Zintuiglijke ontwikkeling 
en lichamelijke factoren, Ontwikkeling van de zelfsturing, Sociaal-emotionele en morele ontwikkeling). De 
Groeiboekreeks werd ontwikkeld door de vrije centra voor leerlingenbegeleiding en is uitgegeven bij Garant. De 
reeks is verkrijgbaar via www.vclb-service.be.   Voor meer informatie, zie http://www.vclb-
koepel.be/professionals/kleuters, geraadpleegd op 6 maart 2019; Boone M. (2014). Kleuters met extra zorg. 
Mechelen: Wolters Plantyn; Voor meer informatie over de cognitieve ontwikkeling van kinderen, zie ook 
Theoretisch deel, Relevante ontwikkelingsaspecten en verschijningsvorm, Ontwikkeling van cognitieve 
vaardigheden. 
17 Zie Hattie, J. (2013). Leren zichtbaar maken: Nederlandse vertaling van Visible learning for teachers. Sint-
Niklaas: Abimo; Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., & Van De Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. 
Samenwerken aan schoolsucces. Vlaamse editie. Leuven: Acco. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage14_Observeren.pdf
http://www.vclb-service.be/
http://www.vclb-koepel.be/professionals/kleuters
http://www.vclb-koepel.be/professionals/kleuters
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_theorie.pdf
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vereisen iemand die zonder te participeren de interacties van de leerling observeert, 

bijvoorbeeld de zorgcoördinator, de leerlingenbegeleider of een andere collega18.  

Bij probleemgedrag in (een) bepaald(e) situatie(s) is een observatie in die situatie(s) 

noodzakelijk voor het verwerven van inzicht en het formuleren van passende aanbevelingen. 

Even belangrijk tijdens de observatie zijn situaties waarin het probleemgedrag zich niet stelt . 

Wat doet de leerling dan en hoe reageren de klasgenoten hierop? Wat doet de leerkracht 

dan? De oplossing ligt vaak in situaties waarin het wel goed gaat19. 

Nagaan van effecten van aanpassingen 

In samenspraak met het zorgteam onderneemt de leerkracht acties om de intensiteit en kwaliteit 

van het leerproces van de betrokken leerling(en) te verhogen. Dit kunnen aanpassingen zijn qua 

instructie, feedback, begeleiding, organisatie … Vervolgens gaat het zorgteam na of deze acties 

leiden tot de verwachte positieve effecten. 

Bijvoorbeeld: 

 Neemt de leerling actief deel aan de herhalingsactiviteit in kleine groep? 

 Zorgt de aangepaste leer- en oefenstof voor een verhoogde motivatie en interesse in 

schoolwerk bij deze leerling? 

 Leidt de dagelijkse extra tijd voor de automatisatie van een schoolse vaardigheid tot 

vooruitgang? 

 Zorgt de procesgerichte feedback van de leerkracht en ouders voor meer leerplezier bij 

de leerling?  

 Helpt het gebruik van een stappenplan de leerling bij het maken van complexe 

oefeningen? 

 Verhoogt het compacten20 van de basisleerstof in combinatie met verrijkingsleerstof21 de 

betrokkenheid, de motivatie en het doorzettingsvermogen van de leerling? 

Bij het evalueren van het effect van genomen maatregelen is het aangewezen om naast een 

direct effect ook het uitgesteld effect te controleren. Kan de leerling over een korte of langere 

periode de leerstof toepassen of verliest hij deze vlug? Indien nodig kan bijvoorbeeld opnieuw 

oefentijd voorzien worden of kunnen bepaalde strategieën worden herhaald. 

Leerlingvolgsysteem 

Om de leervorderingen van leerlingen op te volgen, kan een leerkracht in de eerste plaats een 

beroep doen op brede beeldvorming22, waaronder methodegebonden toetsen. Op basis van 

bijhorende foutenanalyses kan de leerkracht het verdere handelen in de klas vormgeven 

                                                
 

18 In deze fase van zorg gaat het enkel om schoolpersoneel dat komt observeren. Externe partners zoals een 
CLB-medewerker of een ondersteuner van een andere leerling, kunnen geen observaties doen zonder 
medeweten van de ouders of de leerling zelf. Zie General Data Protection Regulation, Specifieke 
beschermingsmaatregelen voor data over kinderen, het Decreet betreffende de leerlingenbegeleiding in het 
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding  en het Decreet betreffende de 
rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp. 
19 Pameijer, N., Denys, A., Timbremont, B., & Van de Veire, H. (2018). Handelingsgericht werken. Samenwerken 
aan schoolsucces. Vlaamse editie. Leuven: Acco. 
20 Compacten is het schrappen van overbodige herhalings- en oefenleerstof. 
21 Zie Bijlage Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren. 
22 Zie Fase 0, Opvolgen van alle leerlingen. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/are-there-any-specific-safeguards-data-about-children_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/are-there-any-specific-safeguards-data-about-children_en
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15236#1086438
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15236#1086438
https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-decreet_en_memorie.pdf
https://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/05-publicaties/werkmap-decreet_en_memorie.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase0.pdf
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(remediëren, differentiëren in instructiewijze, soort oefeningen of materiaal, eventueel didactiek 

aanpassen). Ook voor leerlingen die de leerstof al onder de knie hebben, kan de leerkracht na 

een toetsmoment bekijken welke verrijkingsleerstof voor deze leerling aangewezen is. 

In het gewoon lager onderwijs kan het schoolteam er daarnaast voor kiezen om de 

leervorderingen voor (technisch) lezen, spelling en wiskunde op te volgen met een genormeerd 

methodeonafhankelijk leerlingvolgsysteem. Dergelijke tests met percentielscores bieden de 

mogelijkheid om na te gaan in welke mate een leerling afwijkt van de (Vlaamse) normgroep. Bij 

de keuze van het leerlingvolgsysteem (LVS) houdt de school steeds rekening met de 

leerplannen. Niet elk LVS is afgestemd op de leerplannen van de verschillende onderwijsnetten. 

De resultaten van LVS-toetsen moeten steeds gezien worden in relatie tot het aanbod dat 

leerlingen gekregen hebben. Fouten op een leerstofonderdeel dat nog niet werd behandeld in de 

klas, wegen in de interpretatie minder zwaar door dan fouten op leerstof die beheerst zou moeten 

zijn. 

Meerdere leerlingvolgsystemen verwijzen voor leerlingen die onvoldoende (percentiel 25 of 

lager) scoren, naar bijhorende materialen voor verdere analyse en mogelijk handelen. Vanuit de 

analyse is duidelijk wat goed gaat en waarmee de leerling problemen heeft. De leerkracht stemt 

het handelen af op deze beginsituatie en bepaalt of de leerling mee kan evolueren met de 

klasgroep, mits extra ondersteuning (bijvoorbeeld verlengde instructie), dan wel of gerichte 

remediëring noodzakelijk is. Bij verdere evaluatie vergelijkt hij de vorderingen van de leerling met 

deze beginsituatie en gaat hij na of de gestelde doelen bereikt zijn. Hierbij is de leerkracht zich 

ervan bewust dat de klasgroep verder evolueert en er daardoor een achterstand kan blijven 

bestaan. Bij leerlingen met een hardnekkige leerachterstand is het daarom meer aangewezen 

om vorderingen te blijven vergelijken met de beginsituatie van de leerling zelf, eerder dan met 

de klasgroep. 

Ook voor leerlingen die (steeds) hoog scoren, kan de leerkracht LVS-toetsen verder 

analyseren en, indien nodig, extra maatregelen treffen. Zo kan een leerling die telkens een 

score van percentiel 75 of hoger haalt, nood hebben aan compacten23 van de basisleerstof 

in combinatie met verrijkingsleerstof24. Om na te gaan of er sprake is van een leervoorsprong, 

kan het zorgteam ook beslissen om door te toetsen. De leerkracht begint daarbij steeds met 

de LVS-toets van een half schooljaar verder (bijvoorbeeld een leerling die in het eerste 

trimester van het derde leerjaar zit, legt de toets midden 3 af). Over leerstofonderdelen die 

de leerling nog niet aangeboden kreeg, krijgt hij een korte uitleg, bijvoorbeeld decimale 

getallen worden uitgelegd aan de hand van euro’s en eurocenten. Leerlingen die op deze 

toets lager scoren dan percentiel 25, worden niet verder doorgetoetst, tenzij de leerkracht 

een vermoeden heeft van onderpresteren. Een leerling die wel een score van percentiel 25 

of hoger haalt, legt ook de toets af van nog een half jaar verder (in ons voorbeeld de toets 

eind 3 / begin 4), dus een volledig schooljaar ‘boven niveau’. Wie daar nog steeds hoger dan 

percentiel 25 scoort, komt zeker in aanmerking voor verrijkingsleerstof25 van dit 

                                                
 

23 Compacten is het schrappen van overbodige herhalings- of oefenstof. 
24 Zie Bijlage Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren. 
25 Zie Bijlage Mogelijke maatregelen bij cognitief sterk functioneren. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
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leerstofgebied26. In beide gevallen kan een analyse van de gemaakte fouten informatie 

opleveren over welke leerstof nog onvoldoende beheerst is en best naast de verrijkingsstof 

aangeboden wordt. 

Sommige leerlingen hebben een heel uiteenlopend profiel en halen afwijkende resultaten 

voor verschillende leerstofgebieden27. Zo kan een leerling sterk zijn in wiskunde, maar moeite 

hebben met spelling. Dan kan het belangrijk zijn om enerzijds tekorten op te sporen en bij te 

werken en anderzijds verrijkingsleerstof aan te bieden. Sterktes kunnen eveneens ingezet 

worden om tekorten te compenseren. Zo kan deze leerling verder doorgroeien in zijn schoolse 

kennis en vaardigheden. 

  

                                                
 

26 Zie Stappenplan voor de detectie van leervoorsprong: een voorbeeld, geraadpleegd op 23 oktober 2018 via 
www.eduratio.be/stappenplan.html. 
27 Leerlingen met een sterk uiteenlopend profiel en/of bijkomende problematiek (dubbel bijzonder) komen in 
aanmerking voor een handelingsgericht diagnostisch traject, zie Uitbreiding van zorg – Fase 2. 

http://www.eduratio.be/stappenplan.html
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase2.pdf
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2.3 Onderwijs-, opvoedings- en ondersteuningsbehoeften en 

aanpak bepalen  

Op basis van de verzamelde informatie formuleren de leerkracht(en) en het zorgteam in 

samenspraak met leerling en ouders de doelen en onderwijs- en opvoedingsbehoeften28 en 

stemmen de aanpak hierop af. Daarbij vertrekken ze steeds vanuit de leerplandoelen en gaan 

ze na of het nodig is om deze aan te passen voor de betrokken leerling(engroep). In het 

leerlingendossier schrijven ze duidelijke afspraken rond de maatregelen neer. Voor alle 

betrokken partijen is het duidelijk wie waarom, wanneer, waar en hoe welke maatregelen 

neemt29. 

Bij het bepalen van de aanpak houdt het zorgteam rekening met een aantal factoren zoals 

de hulpvraag van de leerling, de motivatie en verwachtingen van de leerling en zijn/haar 

ouders, het socio-emotioneel functioneren van de leerling, informatie over eerdere 

remediëring en contextfactoren waaronder de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en 

ouders om de aanpak te realiseren. Het zorgteam formuleert eerst een aantal aanbevelingen 

die maximaal wenselijk en minimaal noodzakelijk zijn, met specifieke aandacht voor wat het 

leerkrachtenteam zelf kan doen, en toetst ze vervolgens op hun haalbaarheid. 

Het zorgteam kiest voor de best passende, maar minst ingrijpende maatregel die ervoor zorgt 

dat de leerling zoveel mogelijk kan blijven participeren aan het klas- en schoolgebeuren en 

aan het gemeenschappelijk curriculum30. Het recht op redelijke aanpassingen geldt ook voor 

evaluatiemomenten. 

In de fase van verhoogde zorg past de leerkracht de maatregelen geïntegreerd toe en volgt 

de leerling of leerlingengroep zoveel mogelijk lessen in klasverband. Ook in deze fase blijft 

de leerkracht de eindverantwoordelijke, eventueel aangevuld of ondersteund door 

zorgleerkrachten of anderen. Bij voorkeur gaat het team na of de aanpak voor een of 

meerdere leerlingen ook een grotere groep leerlingen of de hele klas ten goede kan komen31. 

Bij het toepassen van maatregelen wordt de keuze van de interventies altijd gezien in relatie 

tot de leerkansen die ze bieden en de mate waarin ze autonomie, betrokkenheid en 

competentie stimuleren32. In de Bijlage Mogelijke maatregelen bij Cognitief Sterk functioneren 

worden de mogelijke maatregelen verder toegelicht. 

                                                
 

28 Voor het concreet formuleren van onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en 
ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkrachten kunnen de hulpzinnen in het Algemeen Diagnostisch 
Protocol steun bieden. 
29 Zie Meirsschaut, M., Monsecour, F., & Wilssens, M. (2013). Klaar voor redelijke aanpassingen. Een leidraad. 
Gent: Arteveldehogeschool. Geraadpleegd op 11 december 2018 via 
http://buozrl.weebly.com/uploads/2/4/0/1/24012203/klaar_voor_redelijke_aanpassingen_een_leidraad.pdf . 
30 Scholen en klassen kunnen binnen het gemeenschappelijk curriculum redelijke aanpassingen aanbieden aan 
leerlingen, zie Domeinen en elementen, geraadpleegd op 5 december 2018 via 
http://differentiatieinonderwijs.be/het-project/wat/domeinen-en-elementen-gid.   
31 Zie Bijlage Effectief onderwijs. 
32 Zie Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de 
zelfdeterminatietheorie. Leuven: Acco; Vansteenkiste, M. & Victoir, A. (2010). Hoe we kinderen en jongeren 
kunnen motiveren. Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie. Caleidoscoop, 22(1), 6-15. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_maatregelen_cognitief_sterk_functioneren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP%20Onderwijs-%20opvoedings-%20ondersteuningsbehoeften%20formuleren.pdf
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP%20Onderwijs-%20opvoedings-%20ondersteuningsbehoeften%20formuleren.pdf
http://buozrl.weebly.com/uploads/2/4/0/1/24012203/klaar_voor_redelijke_aanpassingen_een_leidraad.pdf
http://differentiatieinonderwijs.be/het-project/wat/domeinen-en-elementen-gid
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CF_effectief_onderwijs.pdf
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2.4 Plannen, handelen en evalueren 

Het zorgteam volgt de gemaakte afspraken en maatregelen op en evalueert ze. Doorgaans 

is het aangewezen om de toegekende maatregelen zowel tijdens les- als evaluatiemomenten 

toe te passen. Soms kan het evenwel nuttig zijn om de leervorderingen van leerlingen te 

evalueren zonder extra maatregelen. Alle partners worden volgens een duidelijk bepaalde 

timing en op een afgesproken wijze betrokken bij de evaluatie van de maatregelen. 

Het resultaat van deze evaluatie kan zijn: 

 De maatregelen hebben het gewenste effect, de problemen verdwijnen gaandeweg en 

de maatregelen kunnen afgebouwd worden. 

 De maatregelen hebben het gewenste effect, maar dienen behouden te worden om de 

leerling zo optimaal mogelijk te laten participeren aan het onderwijs.  Als de genomen 

maatregelen ook zinvol kunnen zijn voor andere leerlingen, neemt de leerkracht deze 

op in de brede basiszorg33. 

 De genomen maatregelen hebben onvoldoende effect en dienen bijgestuurd te 

worden. 

Voor de bijsturing van de genomen maatregelen kunnen de betrokkenen een beroep doen op 

het CLB. Het CLB kan de leerkracht ondersteunen bij het verhelderen van zijn doel met de 

leerling of leerlingengroep, bij het in kaart brengen van de onderwijsleersituatie, bij het 

brainstormen over de gewenste situatie en verandermogelijkheden van aspecten van de 

onderwijsleersituatie, bij het opstellen van een veranderplan …  

Indien de maatregelen onvoldoende effect hebben, kan een overstap naar de fase van 

uitbreiding van zorg nodig zijn. Uitbreiding van zorg is aangewezen als de intensiteit van de 

nodige ondersteuning de mogelijkheden van de school overstijgt en er een beroep moet 

gedaan worden op andere instanties om die ondersteuning te bieden. Dit kan het geval zijn 

bij een te grote discrepantie tussen de prestaties van de leerling en zijn klasgenoten of tussen 

verschillende leerdomeinen, blijvende gedrags- en emotionele problemen, een vermoeden 

van ontwikkelingsachterstand, onduidelijkheid of onenigheid over het vermoeden van 

cognitief sterk functioneren, een complexe problematiek waarbij de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling niet helder genoeg zijn …   

Bij doorverwijzing naar het CLB zijn dus zowel de inhoud als de resultaten van de geboden 

maatregelen belangrijk. Het CLB bouwt hierop verder om in kaart te brengen wat deze leerling 

nodig heeft. Deze indicerende vraag primeert steeds op de onderkennende vraag ‘Wat zijn 

de cognitieve mogelijkheden van deze leerling?’. 

                                                
 

33 Zie Brede basiszorg – Fase 0. 

http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/CSF_fase0.pdf

