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Deze tekst wordt regelmatig aangepast. 
Op Smartweb voor CLB GO!, vind je steeds de laatste versie: 
www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/GOsmartweb/CLB/Pages/default.aspx 
 
Bekijk en beluister ook de prezi! 
https://prezi.com/fpww2uyqxhim/mission-to-m/ 
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1. Voorwoord 

Over het M-decreet is al heel wat inkt gevloeid. Voor de ene is het too little, too late. Voor anderen gaat 
het decreet dan weer niet ver genoeg. We zullen hierna enkele mythes ontkrachten en duidelijkheid 
scheppen over dit decreet. 
Door het M-decreet komen er een aantal technische en juridische veranderingen: dat is de letter van het 
decreet. Belangrijker is de geest van het M-decreet. Waarover gaat het hier eigenlijk? 
Het M-decreet heeft als voornaamste doel een verandering in ons denken over onderwijs te 
bewerkstelligen. Wanneer een leerling het op de één of andere manier wat moeilijk heeft, zou de reflex van 
de leerkracht moeten zijn: “wat heeft deze leerling nodig en wat kan ik of de school doen?” en niet alleen: 
“wat moet de leerling doen?”.  Vanzelfsprekend zijn er grenzen aan wat een leerkracht en de school 
kunnen doen. Dit zijn de fameuze ‘redelijke of proportionele grenzen’. 
De geest van het M-decreet handelt ook over wat ‘goed onderwijs’ nu eigenlijk is. Wat begrijpen we 
daaronder? Zeker is dat de principes van handelingsgericht werken, en het zorgcontinuüm steeds aan de 
basis liggen. 
 

2. Historiek en motivatie 

Het M-decreet kent een lange voorgeschiedenis.  
Na de universele verklaring van de rechten van het kind werd in 1994 het Salamanca-verdrag aangenomen. 
Daarin staat letterlijk: 
“wettelijk of beleidsmatig het principe van inclusief onderwijs aan te nemen, waarbij  
alle leerlingen in reguliere scholen worden geplaatst, tenzij er dringende redenen zijn om dat niet te doen” 
In de jaren daarna sprak de VLOR (Vlaamse onderwijsraad) zich uitdrukkelijk uit voor inclusief onderwijs en 
werden er verschillende pogingen ondernomen om tot een decreet te komen, echter zonder resultaat. 
In 2006 werd binnen de VN het verdrag gestemd inzake rechten van personen met een handicap.  Ook dit 
verdrag spreekt zich niet alleen ondubbelzinnig uit voor inclusief onderwijs maar geeft tevens aan wat men 
verstaat onder goed onderwijs. Als later Vlaanderen het VN-verdrag ratificeert moet dit uitmonden in een 
Vlaams decreet. Dit decreet zou eerst DAM-decreet gaan heten, vervolgens BNM-decreet, om uiteindelijk 
te eindigen bij M-decreet. De M staat voor ‘maatregelen’. Het decreet gaat in voege op 1 september 2015. 
 
Vanaf 1 september 2015 is het verlenen van redelijke aanpassingen een recht voor elk kind.  Meer nog, 
het niet verlenen van redelijke aanpassingen zal aanzien worden als discriminatie. De school zal de redelijke 
aanpassingen moeten in kaart brengen. 
Dit kan allemaal nogal zwaar klinken. Toch willen we dit decreet en daar zijn verschillende redenen voor. 
Het M-decreet gaat over goed onderwijs en wie wil er nu geen goed onderwijs bieden? Dat willen we toch 
allemaal? 
We veroordelen segregatie op het vlak van ras of geslacht. Laat ons consequent zijn en ook segregatie op 
basis van handicap of stoornis afwijzen omdat we geen gesegregeerde maatschappij willen. Ons 
pedagogisch project en het GO! memorandum wijzen de weg! 
Het streven naar inclusief onderwijs is bovendien ook een noodzaak. 
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De afgelopen jaren is het aantal doorverwijzingen naar het buitengewoon onderwijs alsmaar toegenomen. 
Op twintig jaar tijd zelfs met meer dan 50%. Op dit ogenblik zit op 11-jarige leeftijd 1 jongen op 10 in het 
buitengewoon onderwijs. Het aantal kinderen dat rilatine voorgeschreven krijgt, blijft onrustwekkend 
stijgen. 

We are blaming the victim omdat er nog steeds naar 
handicaps gekeken wordt vanuit een medisch deficit 
model, waar een handicap centraal staat, in plaats vanuit 
het bio-psycho-sociale model. Dit model stelt dat een 
handicap alleen maar een handicap is in relatie tot de 
persoon en de omgeving. Zo zal bijvoorbeeld 
verziendheid in het Westen nooit als handicap aanzien 
worden. We dragen toch gewoon een bril en opgelost. In 
sub-Sahara Afrika waar weinig tot geen betaalbare 
oogartsen zijn is het wel degelijk een zware handicap. 
Kinderen die het moeilijk hebben krijgen in het beste 
geval een etiket en medicatie, in het slechtste geval 

worden ze doorverwezen. Zouden we dit ook willen als het ons eigen kind was?  
Tenslotte is het geen onmogelijke opdracht. Inclusie moet omdat het kan. Op dit ogenblik zijn er al tal van 
leerkrachten en scholen die inclusief werken. De Vlaamse leerkracht aarzelt soms nét omdat het woord 
‘inclusie’ heel beladen is. Inclusie houdt echter in dat men niet méér werk heeft, maar eerder anders zal 
werken. 
 

 
 

3. Centraal in het M-decreet: redelijke aanpassingen 

Het M-decreet is een decreet dat aanpassingen doet in enkele andere belangrijke wetteksten. Zo schrijft 
men in het decreet basisonderwijs en de codex secundair onderwijs dat een school tegemoet moet komen 
aan onderwijsbehoeften van leerlingen, door redelijke aanpassingen (bijvoorbeeld STICORDI-maatregelen) 
te doen. De verplichting redelijke aanpassingen te doen, heeft z’n oorsprong in het VN verdrag, zoals 
eerder vermeld. 
De aanpassingen die men doet, kunnen van allerlei aard zijn. In plaats van de uitdrukking ‘redelijke 
aanpassingen’ gebruikt men soms ook de uitdrukking ‘proportionele aanpassingen’. Hiermee bedoelt men 
dat een aanpassing redelijk is, als men die aanpassing (en alles wat deze met zich meebrengt) bekijkt in 

Het streefdoel is inclusief 
onderwijs. Inclusief onderwijs 
veronderstelt dat niet zozeer de 
persoon met een handicap zich 
aanpast aan de omgeving, maar 
dat de omgeving aangepast wordt 
aan zijn onderwijsbehoeften. 
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verhouding tot de kwaliteit van het resultaat dat men ermee bekomt, namelijk de participatie van de 
leerling aan de les of het schoolgebeuren. 
GON is hierbij één van de mogelijkheden om tot redelijke aanpassingen voor een leerling te komen. 
 
Er is natuurlijk behoefte aan meer concrete aanwijzingen over wat men  kan beschouwen als redelijk of niet 
redelijk. 
Het is niet zo dat aangegeven wordt of een bepaalde aanpassing steeds redelijk of onredelijk is. Een 
voorbeeld: het gebruik van een rekenmachine of een dagschema is zeker nooit óf altijd redelijk, óf altijd 
onredelijk. 
Men heeft in België wel -vergelijkbaar met wat men ondernomen heeft in anderen landen- een protocol 
opgesteld om een aantal criteria aan te bieden. Daarbij is het zo dat een aanpassing pas als onredelijk 
beschouwd wordt na een proces van afweging aan de hand van die criteria. Het verdient daarbij een 
aanbeveling om deze criteria vooral te gebruiken om een aanpassing te zoeken die wél redelijk is. Het zou 
immers spijtig zijn als men deze criteria in ons onderwijs gaat gebruiken als hulpmiddel om de 
onredelijkheid van een aanpassing aan te tonen en daarmee dus net te komen tot minder in plaats van 
meer participatie. 
 
Afwegen of een aanpassing redelijk is of niet, kan dus 
aan de hand van de criteria die we hier overlopen 
(protocol van 19 juli 2007): 
 
Eerder werd gesteld dat een aanpassing redelijk is, als 
ze in verhouding is tot de kwaliteit van het resultaat dat 
men ermee bekomt. Die kwaliteit kan men op een 
aantal manieren concretiseren: 
Over het eerste criterium hebben we het al gehad: Is de 
aanpassing doeltreffend? De aanpassing moet een 
concrete verbetering realiseren. Wordt de beperkende 
invloed van de onaangepaste omgeving op de 
participatie van de leerling aan het klas- en 
schoolgebeuren door de maatregel geneutraliseerd? 
Kan de leerling mee volgen tijdens de les? Kan de 
leerling mee op daguitstap? 
Een tweede criterium: de aanpassing moet tot een 
evenwaardig participatie leiden. Een voorbeeld: kan de 
leerling een volwaardige rol spelen tijdens een 
groepswerk, of zit hij er gewoon bij zonder  
echt inbreng te hebben? Daarbij merkt men wel op dat, 
indien dit slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd, dit 
geen beletsel mag zijn om de redelijke aanpassing toch 
uit te voeren. 
In een derde criterium bevraagt men of de aanpassing 
ervoor zorgt dat de leerling zelfstandig kan 
participeren? In de mate van het mogelijke moet de 
aanpassing de leerling dus de mogelijkheid bieden een 
activiteit uit te voeren zonder hulp van derden. 
Bijvoorbeeld: een leerling heeft nood aan feedback die 
hem met zichzelf vergelijkt en niet met andere 
leerlingen (bijvoorbeeld een grafiekje om vorderingen 
te visualiseren). Hij leert zelf om een eenvoudige grafiek 
aan te vullen, en moet hiervoor niet wachten op de 

- Zijn de aanpassingen 
doeltreffend? 

- Is er sprake van evenwaardige 
participatie? 

- Is er sprake van zelfstandige 
participatie? 

- waarborgt men de veiligheid  en 
de waardigheid van de leerling? 

- Wat is de financiële impact? 

- Wat is de organisatorische 
impact? 

- Wat is de impact op de omgeving 
en gebruiksmogelijkheden 
voorandere gebruikers? 

- Wat is de te verwachten 
frequentie en duur van het 
gebruik? 

- In hoeverre ontbreekt er een 
alternatief? 

- Wat met het verzuim van voor de 
hand liggende of wettelijke 
voorschriften? 
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leerkracht. De zelfstandigheid van de leerling bevordert zijn motivatie, en ontlast tegelijkertijd ook de 
leerkracht. 
Daarnaast moet natuurlijk steeds de veiligheid van de leerling gewaarborgd blijven. Een leerling kan 
bijvoorbeeld enkel zelfstandig kiezen voor een time-out moment buiten de klas, wanneer het duidelijk is 
dat hij hierbij het schoolterrein niet zal verlaten. 
De twee volgende criteria bevragen de impact van de aanpassing op degene die voor de aanpassing zorgt: 
Zo kunnen er geen onevenredige financiële inspanningen geëist worden van de school. Hierbij moet men 
natuurlijk eventuele financiële tegemoetkomingen voor de school in rekening brengen. Hoe hoger deze 
tegemoetkomingen, hoe lager de uiteindelijke financiële impact voor de school. Wanneer de realisatie van 
een aanpassing een op het eerste zicht onredelijke financiële inspanning van de school vergt, kan deze 
aanpassing toch als redelijk beschouwd worden wanneer de realisatie ervan gespreid kan worden in de tijd. 
Wanneer een aanpassing in het normale organisatorisch kader van de school past, kan ze als redelijk 
beschouwd worden. Er is dan een lagere organisatorische impact. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 
een school met het oog hierop best goed op de hoogte is van de wettelijke mogelijkheden om de 
organisatie op een flexibele manier vorm te geven. Flexibele leertrajecten voor leerlingen zijn hiervan een 
voorbeeld. Daarnaast geldt dat een aanpassing toch wel redelijk kan zijn, wanneer ze de algemene 
organisatie niet op duurzame wijze verstoort. 
Een negatieve impact op de school- en klasomgeving, of op andere leerlingen moet natuurlijk vermeden 
worden, maar aanpassingen kunnen ook een positieve impact hebben op andere leerlingen. Hoe meer er 
sprake is van een dergelijk positief effect, hoe sneller een aanpassing als redelijk kan beschouwd worden. 
Dit pleit natuurlijk voor het preventieve karakter van een sterke brede basiszorg die de school, de klas en 
de lessen op zo’n manier vorm geeft dat zoveel mogelijk leerlingen de leerdoelen bereiken. Een voorbeeld: 
er zal geen bijkomende aanpassing nodig zijn voor enkele leerlingen met spellingsmoeilijkheden wanneer 
de hele school een taalmethode gebruikt die als uitgangspunt heeft te vermijden dat kinderen fouten 
schrijven, en daarvoor voor alle kinderen afschrijfkaarten ter beschikking stelt. 
Naarmate een aanpassing vaker gebruikt wordt door een leerling, kan ze sneller als redelijk beschouwd 
worden. Naarmate een aanpassing duurzamer is, is ze ook sneller redelijk. Een leerling maakt er 
bijvoorbeeld gebruik van gedurende enkele jaren. Ook naarmate meerdere leerlingen met een beperking 
gebruik maken van een aanpassing of er potentieel gebruik zullen maken, zal die aanpassing sneller redelijk 
zijn. 
Een aanpassing wordt ook sneller redelijk als zij onvermijdelijk is omdat evenwaardige alternatieven 
ontbreken. 
En tenslotte, indien de school eerder heeft nagelaten om voor de hand liggende preventieve maatregelen 
of wettelijk verplichte vereisten na te komen, dient een zware aanpassing sneller als redelijk beschouwd te 
worden. 
 

4. En wat met het diploma? 

Het gemeenschappelijk curriculum definieert men in het M-decreet 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”. Binnen het gemeenschappelijk curriculum 
doen we aanpassingen in functie van de onderwijsbehoeften van de leerling. De aard van de aanpassingen 
is afhankelijk van het kind binnen zijn context. 
Het stroomdiagram ‘gebruik redelijke aanpassingen en gevolgen voor certificering’ toont kort het gebruik 
van redelijke aanpassingen in de vorm van differentiëren, remediëren, compenseren, dispenseren en de 
gevolgen hiervan voor certificering. Krijgt een leerling bijvoorbeeld nog zijn attest basisonderwijs op het 
einde van het zesde leerjaar wanneer er dispenserende maatregelen geweest zijn?  
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We stellen dat sommige maatregelen ingrijpender zijn dan andere. Ze kunnen ingedeeld worden in 
verschillende niveaus. Het laagste niveau betreft de differentiërende maatregelen, het hoogste de 
dispenserende. 
Differentiërende en remediërende maatregelen zijn bedoeld om de leerachterstand van leerlingen zoveel 
mogelijk in te halen. 
Compenserende maatregelen kunnen vervolgens om verschillende redenen ingeschakeld worden. Ten 
eerste als leerlingen onvoldoende resultaten bereiken via stimulerende en remediërende maatregelen. Ten 
tweede in vakken of lessen waarin er maar weinig ruimte is om te remediëren. Bijvoorbeeld tijdens het vak 
aardrijkskunde, waarin leerlingen met leesmoeilijkheden een beroep kunnen doen op voorleessoftware als 
compensatiemiddel. Hoe ouder de leerlingen, des te meer denkpatronen zich al ontwikkeld en genesteld 
hebben. Remediërende maatregelen bereiken dan snel hun limiet en de vraag naar compenserende 
maatregelen stelt zich. Afhankelijk van de leeftijd van de leerling zal er minder aandacht besteed worden 
aan remediëren en zal er sneller overgeschakeld worden naar compenserende maatregelen. Alvorens je 
dispenserende maatregelen invoert, ga je best altijd eerst op zoek naar (minder ingrijpende) 
differentiërende, remediërende en/of compenserende maatregelen.
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Welke invloed hebben deze redelijke aanpassingen voor certificering? 
De lange balk links in het stroomdiagram toont aan wanneer de leerling nog in aanmerking komt voor 
eindcertificering (dus voor een attest basisonderwijs of een diploma secundair onderwijs). 
Wanneer de leerling een individueel aangepast curriculum nodig heeft (onder de stippellijn), dan krijgt hij 
op het einde van de schoolloopbaan een attest verworven bekwaamheden. 
Toch is er op dat moment nog een uitzondering mogelijk. Zelfs als men (helemaal onderaan) met alle 
betrokkenen afspreekt dat de leerling in kwestie in het gewoon onderwijs toch een individueel aangepast 
curriculum zal volgen, dan nog is het mogelijk dat die klassenraad aanvoelt dat deze specifieke leerling toch 
nog in aanmerking komt voor eindcertificering. In dit geval wordt de inspectie betrokken in deze beslissing. 
 
Bij elke soort aanpassing staat ook kort beschreven wat we eronder verstaan in het M-decreet. 
Zo wordt de nadruk bij het dispenseren gelegd op het vervangen van de doelen uit gemeenschappelijk 
curriculum door gelijkwaardige doelen, op zo’n manier dat ofwel de doelen voor de studiebekrachtiging in 
functie van de finaliteit voor het onderwijsniveau ofwel de doelen voor het doorstromen naar het beoogde 
vervolgonderwijs, nog in voldoende mate kunnen bereikt worden. De klassenraad beoordeelt dit, en maakt 
bij iedere leerling een individuele afweging. 
We willen hierbij de aandacht vestigen op het laatste lid uit de definitie van dispenseren: ‘ofwel de doelen 
voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs’. Dit heeft volgende consequentie: wanneer de 
betrokken partijen akkoord zijn over het feit dat een leerling na het basisonderwijs zal overgaan naar een 
1ste jaar B (en men daarom dispenseert voor bepaalde doelen), dan houdt men bij het dispenseren rekening 
met het vervolgtraject van de leerling, en situeren de doelen voor deze leerling zich nog binnen het 
gemeenschappelijk curriculum. Bij deze leerlingen spreken we dus niet van een individueel curriculum. 
 
Gezien de inhoud van het M-decreet wat betreft de verplichting om redelijke aanpassingen te doen, is het 
zeker een aandachtspunt voor scholen om een STICORDI-beleid te voeren. Hier vind je twee hyperlinks naar 
documenten over het voeren van zo’n beleid. 
 
prikbord voor leerkrachten 
Brochure CGKR 
 
Een aandachtspunt voor scholen en CLB’s kan zijn dat er 
bijkomende kennis nodig is van het gemeenschappelijk 
curriculum. Dispenseren kan immers alleen maar als je 
weet wat de te bereiken doelen zijn, en hoe je die 
doelen kan vervangen door gelijkwaardige doelen. 
Daarnaast is het ook zinvol de vele mogelijkheden te 
kennen om een leertraject vorm te geven op een 
flexibele manier. 
 
meer info over flexibele leertrajecten 
 

5. Recht op inclusie 

Met de ratificering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap belooft 
Vlaanderen een inclusief onderwijssysteem te waarborgen. Via het M-decreet wijzigt men daarom de 
onderwijsregelgeving wat betreft dit recht op inclusie, of het recht op gewoon onderwijs. Met het M-
decreet is het echter niet zo dat voor iedere leerling een onvoorwaardelijk recht op inclusie in het gewone 
onderwijs geldt. 
 

Het recht op gewone onderwijs 
geldt indien de leerling het 
gemeenschappelijk curriculum kan 
volgen, eventueel met toepassing 
van redelijke aanpassingen. 

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/Basisonderwijs/pedagogischeondersteuning/STICORDI/Pages/default.aspx
http://ond.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/brochureCGKR.pdf
http://www.onderwijskiezer.be/download/Flexibele%20leertrajecten%20SO.pdf
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5.1. Leerling beschikt over verslag 
van het CLB en wenst een inschrijving in 
het gewoon onderwijs 
Als een leerling reeds beschikt over een verslag van 
het CLB, dan kan een inschrijving in het gewoon 
onderwijs gebeuren onder ontbindende voorwaarde. 
De school moet in dat geval een overleg organiseren 
met de ouders, de klassenraad en het CLB over de 
aanpassingen die nodig zijn voor de leerling. Het 

gaat hierbij zowel over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het 
gemeenschappelijk curriculum, als over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling eventueel 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. 
De school beslist na overleg of de aanpassingen ook in de context van de eigen school disproportioneel zijn 
en of misschien een traject van studievoortgang op basis van een individueel aangepast curriculum kan 
worden opgestart. De school steunt bij deze beslissing ook op de analyse die bij de opmaak van het verslag 
door het CLB is gebeurd. 
Indien de school bevestigt dat de aanpassingen disproportioneel zijn, kan het schoolbestuur de inschrijving 
ontbinden op het moment dat de leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, 
vakantieperioden niet inbegrepen, nadat de school laat weten aan de ouders dat de nodige aanpassingen 
niet redelijk zijn. De ouders kunnen dan een beroep doen op het CLB en het lokaal overlegplatform (LOP) 
om hen te helpen een geschikte school te vinden. 
Wanneer de school de aanpassingen wel redelijk vindt, is de leerling definitief ingeschreven en kan GON-
begeleiding overwogen worden. 
 

5.2. Leerling is reeds ingeschreven in het gewoon onderwijs en krijgt een verslag 
van het CLB 

Soms wijzigt de nood aan aanpassingen voor een leerling tijdens de schoolloopbaan. Wanneer de 
vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor deze leerling een verslag van het CLB nodig is, 
dan organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. De school kan dan na dit 
overleg en op basis van het geleverde verslag en attest beslissen om de leerling op vraag van de ouders 
studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. De school kan ook 
beslissen om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een school weigert een leerling dus 
niet meer op basis van 
draagkrachtafweging. Men maakt per 
leerling een afweging over de 
redelijkheid van de nodige 
aanpassingen. 
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6. Wanneer kan een leerling een IAC binnen gewoon onderwijs volgen 
of de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs? 

Een leerling kan studievoortgang maken op basis van een individueel aangepast curriculum (IAC) in het 
gewoon onderwijs of de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs na een handelingsgericht 
traject binnen het zorgcontinuüm in het gewone onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling 
op basis van een bio-psycho-sociaal model van handicap in kaart werden gebracht. Nog een voorwaarde is 
dat de aanpassingen onvoldoende en/of disproportioneel zijn. De aanpassingen die men kan doen voor een 
leerling zijn onvoldoende om die leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, of de 
aanpassingen die de leerling nodig heeft, zijn disproportioneel voor de school. 
Het doorlopen van de fasen van het zorgcontinuüm zal voor een enkele leerling niet relevant zijn. Denk 
maar aan een leerling die geboren wordt met een zeer ernstige meervoudige handicap, of een leerling die 
plots blind wordt. 
 
De voorgaande informatie kan samengevat worden in onderstaand schema.
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Aanpassingen zijn voldoende en redelijk: leerling kan mee 

met gemeenschappelijk curriculum (LARS of eventueel HGD-verslag (ADP Prodia, bijlage 17)),  
eventueel met GON (gemotiveerd verslag) 

Aanpassingen om leerling mee te 
nemen in het gewoon onderwijs met 
een gemeenschappelijk curriculum zijn 
onvoldoende en/of onredelijk (verslag) 
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De leerling maakt met dit verslag 
studievoortgang op basis van een 
individueel aangepast curriculum (IAC) 
binnen de school van het gewoon 
onderwijs. De (huidige of nieuwe) school 
is bereid om de leerling een IAC, 
eventueel met GON, aan te bieden. 

De leerling maakt met dit verslag de 
overstap naar buitengewoon onderwijs 

http://www.g-o.be/poc
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De onderwijsbehoeften van een leerling kunnen van die aard zijn dat er aanpassingen nodig zijn in de 
onderwijscontext en het onderwijsaanbod. Wanneer deze aanpassingen redelijk en voldoende zijn voor de 
school om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum, dan blijft de leerling uiteraard in 
het gewone onderwijs. Het is mogelijk dat een deel van die aanpassingen gerealiseerd worden met behulp 
van ondersteuning uit het geïntegreerd onderwijs (GON). Het CLB stelt in dit geval een gemotiveerd verslag 
op. 
 
Wanneer de aanpassingen onvoldoende en/of disproportioneel zijn om de leerling mee te nemen in het 
gemeenschappelijk curriculum zijn er twee mogelijkheden:  

 De school doet redelijke aanpassingen om de leerling een individueel aangepast curriculum te laten 
volgen. In dat geval blijft de leerling nog steeds in het gewone onderwijs, eventueel met 
ondersteuning vanuit geïntegreerd onderwijs.  

 Wanneer de school de aanpassingen die nodig zijn om de leerling een individueel aangepast 
curriculum te laten volgen, niet redelijk vindt, dan kan de leerling een andere school voor het 
gewoon onderwijs zoeken (die ook de redelijkheid zal overwegen) of overstappen  naar het 
buitengewoon onderwijs.  

 
Wanneer de betrokken partijen niet akkoord gaan met elkaar zijn er verschillende mogelijkheden. 
Wat betreft een meningsverschil over het afleveren van een verslag door het CLB, kan dit leiden tot een 
uitzichtloze situatie. Het is dan aangewezen om beroep te doen op de Vlaamse bemiddelingscommissie. Elk 
van de betrokken partijen kan beroep doen op deze commissie. De Vlaamse regering engageert zich om de 
samenstelling, bevoegdheden en werkingsprincipes van deze commissie te concretiseren. Na het 
inschakelen van de bemiddelingscommissie kan een leerling alsnog naar het gewone onderwijs, eventueel 
in een andere school, of kan men de overstap naar het buitengewoon onderwijs maken. 
Wanneer er onenigheid is omtrent de redelijkheid van aanpassingen kan men beroep doen op het 
Interfederaal Centrum voor Gelijke Kansen en Bestrijding van Discriminatie en Racisme (ICGK). Dit betekent 
niet dat men meteen ook een formele klacht neerlegt. Blijft er discussie bestaan over de redelijkheid van de 
gevraagde aanpassing(en), dan kan men naar de rechtbank stappen (het ICGK kan hierin bijstaan). 
Klachten die te maken hebben met weigering van inschrijving, worden eerst samen opgenomen met het 
Lokaal Overlegplatform (LOP) waarbij de school aangesloten is1. Het LOP zal dan bemiddelen. Wordt er 
geen vergelijk gevonden, dan kan men een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten van 
het Gelijke Onderwijskansendecreet van de Vlaamse Gemeenschap. 
 

7. De rol van het CLB 

7.1. CLB en verwijzing naar individueel aangepast curriculum (IAC) binnen 
gewoon onderwijs of buitengewoon onderwijs 

Vanaf 1 september 2014 zijn enkel de CLB’s bevoegd voor de opmaak van een verslag (het eerdere 
inschrijvingsverslag). Dit verslag geeft toelating tot het maken van studievoortgang op basis van een 
individueel aangepast curriculum binnen het gewoon onderwijs of de overstap naar  buitengewoon 
onderwijs. Het verslag bestaat uit een attest en een protocol ter verantwoording. 
 
Het CLB toont in dit verslag aan dat alle fasen van het zorgcontinuüm doorlopen werden (tenzij dit niet 
relevant is voor deze leerling). Ook wordt gemotiveerd dat de aanpassingen onvoldoende en/of 
disproportioneel zijn. De onderwijsbehoeften van de leerling worden omschreven op basis van een 

                                                           

1
 Is de school niet aangesloten bij een LOP dan moet de directeur zelf melding maken van de weigering bij het 

Agentschap voor Onderwijsdiensten. 
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wetenschappelijk onderbouwd classificatiesysteem zoals het ICF-CY (International Classification of 
Functioning, Disability and Health for Children and Youth). In het traject dat gelopen wordt en in het 
verslag dat opgesteld wordt, wordt vertrokken vanuit een interactionele visie waarin behoeften een 
specifieke betekenis krijgen vanuit de context of vanuit de relatie met aspecten waarin ze zich voordoen. 
Een bio-psycho-sociaal model wordt gehanteerd waarbij ook aandacht is voor psychologische en sociale 
factoren naast zuiver medische of biomedische aspecten. 
In een visie van breed benaderen van onderwijsbehoeften kan onredelijkheid en/of disproportionaliteit 
niet enkel een gevolg zijn van de sociaal economische status van een leerling of het beantwoorden aan een 
GOK-indicator. Het geheel van onderwijsbehoeften bepaalt het type waarnaar verwezen wordt. 
 
Het CLB stelt een verslag op van zodra de aanpassingen onredelijk en/of onvoldoende zijn om het 
gemeenschappelijk curriculum te volgen binnen het gewoon onderwijs. Op dat moment kiest men ervoor 
om op basis van dit verslag de leerling studievoortgang te laten maken met een individueel aangepast 
curriculum binnen het gewoon onderwijs of kiest men ervoor de overstap te maken naar het 
buitengewoon onderwijs. De opmaak van een verslag is dus ongeacht het feit of de leerling de overstap 
naar buitengewoon onderwijs maakt of binnen het gewoon onderwijs (eventueel met GON) blijft. Op dat 
moment opent men aldus het recht op buitengewoon onderwijs voor de leerling. Het CLB motiveert in 
het verslag de onredelijkheid en/of disproportionaliteit van de maatregelen om het gemeenschappelijk 
curriculum te volgen binnen het gewoon onderwijs. Welke keuze de ouders en de leerling maken, dient 
in se niet vermeld te worden in het verslag. 
 
Als ouders zich niet kunnen vinden in de overstap naar een individueel aangepast curriculum of de overstap 
naar buitengewoon onderwijs, dan zal het CLB enkel in uitzonderlijke gevallen een verslag opmaken. Hierbij 
zal steeds het belang van de leerling voorop staan. 
 
De onderwijsinspectie zal toezicht houden op de wijze en de aard van de verslaggeving. Eventueel kan dit 
toezicht ook opgenomen worden in een algemene doorlichting van het centrum. 
  
Om tot goede beeldvorming en ondersteuning te komen moet het CLB basiskennis hebben van 
basisdidactiek en klasmanagement. Het versterken en 
actualiseren van deze kennis vormt dan ook een belangrijk 
gegeven in het competentiebeleid ten aanzien van alle 
medewerkers. 
Binnen de brede basiszorg hebben zowel schoolteams als 
CLB-medewerkers ook meer competenties nodig in het 
omgaan met kansarmoede. 
Hanteren van faire diagnostiek veronderstelt een 
kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek bij kansarme en 
allochtone leerlingen. 
  
Wat gebeurt er met leerlingen die reeds  vóór schooljaar 
2015-2016 ingeschreven zijn in het buitengewoon 
onderwijs of die reeds GON-ondersteuning krijgen? Deze 
leerlingen behouden hun oorspronkelijk 
inschrijvingsverslag. Enkel bij overgangen of wijziging van 
type wordt een nieuw verslag opgesteld. 
De regering legt diagnostische protocollen vast voor de 
oriëntering naar alle types (uitgezonderd voor het type 
basisaanbod). Meer concreet verwijst men naar de 
protocollen van Prodia. 
  

De inclusiegedachte stelt ook bij 
leerlingen die ingeschreven zijn in 
het buitengewoon onderwijs 
continu de vraag of verdere 
inschrijving een noodzaak vormt. 
Op regelmatige basis dient het CLB 
dan ook in nauw overleg met de 
school voor buitengewoon 
onderwijs na te gaan of de 
aanwezige onderwijsbehoeften 
eventueel gewijzigd zijn en een 
mogelijke inschrijving in het 
gewoon onderwijs een 
opportuniteit vormt. 
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Onderstaand schema biedt een totaaloverzicht van elementen waaraan voldaan moet worden in functie 
van een mogelijke overgang naar een individueel aangepast curriculum binnen het gewoon onderwijs of 
een overstap naar  het buitengewoon onderwijs. 
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7.2. Wijzigingen in de opdrachtbepaling van CLB 
In het kader van het M-decreet werden een aantal artikels van het CLB-decreet aangepast. 
Onder meer artikel 6 dat handelt rond de opdrachtbepaling van de CLB, met volgende aanpassing: 
Bij het vervullen van zijn opdracht werkt het CLB raadgevend en begeleidend, waarbij de begeleiding van 
het CLB waar mogelijk preventief is en waar nodig remediërend. Om dit te realiseren werkt het CLB op een 
systematische, planmatige en transparante wijze samen met de school, ouders en leerling. 
De specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van het 
onderwijspersoneel en de ouders staan daarbij centraal. 
Hierin vormen de principes van het handelingsgericht samenwerken een belangrijk aspect en worden zowel 
acties op leerlinggebonden vlak als met betrekking tot schoolondersteunend werken beoogd. 
 
Ook artikel 23 dat ressorteert onder de strategische doelstellingen binnen het CLB-decreet, werd gewijzigd. 
Het CLB ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van een visie op zorgverbreding. Het CLB draagt bij tot 
de zorgverbreding voor de leerlingen. 
De aangebrachte wijziging heeft ook betrekking op het schoolondersteunende aanbod van het CLB, zijnde: 
In het bijzonder ondersteunt het centrum de scholen of centra bij het nemen van gepaste en redelijke 
aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen 
en verricht het handelingsgerichte diagnostiek naargelang de noden van de leerlingen. 
  
Het CLB dient zowel met betrekking tot het leerlinggebonden als het schoolondersteunend aanbod te 
werken op basis van actueel relevante wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen en 
informatie hieromtrent ook te delen met zijn onderwijspartners. 
In die zin kan bv. het nascholingsbeleid binnen school en CLB op elkaar afgestemd worden. 
Binnen de afsprakennota kunnen afspraken gemaakt worden omtrent de ontwikkeling, uitbreiding en 
actualisering van gemeenschappelijke of individuele competenties. 
  
Het HGD-verhaal wordt binnen de centra verder gezet, waarbij de medewerker nog meer tijd besteedt aan 
brede beeldvorming, vanuit onderwijsbehoeften het nodig aanbod formuleert en nagaat welke 
ondersteuningsbehoeften de school en de ouders hebben. Dit betekent meteen dat diagnostiek in functie 
staat van het omschrijven van positieve kansen en verandermogelijkheden.   
Hierbij  kan de vraag gesteld worden of er geen nood bestaat aan een aangepast instrumentarium. 
 

8. Wat verandert er in het buitengewoon onderwijs? 

Bij de invoering van het M-decreet zullen er binnen het buitengewoon onderwijs veranderingen 
doorgevoerd worden binnen de types. Men spreekt voortaan over de volgende types: 

- Type basisaanbod 
- Type 2: verstandelijke beperking 
- Type 3: emotionele- of gedragsstoornis 
- Type 4: Motorische beperking 
- Type 5: ziekenhuis, residentiële setting of preventorium 
- Type 6: visuele beperking 
- Type 7: auditieve beperking of spraak- of taalstoornis 
- Type 9: autismespectrumstoornis 

 
Wat houdt het type basisaanbod dan in? Het is geen kopie van het  type 1 en type 8 zoals dat voordien 
gekend was in het buitengewoon onderwijs. Leerlingen worden op basis van hun onderwijsbehoeften 
ingeschreven binnen het basisaanbod. Dit type is immers niet gekoppeld aan een bepaalde diagnose. Op 
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die manier wil men ook al aangeven dat men streeft naar het bio-psycho-sociaal model van handicap. Een 
leerling kan alleen georiënteerd worden naar het type basisaanbod wanneer de aanpassingen in het 
gewoon onderwijs onvoldoende en disproportioneel zijn. 
Het verslag vanwege het CLB binnen dit type maximaal 2 jaar geldig. Na een periode van 2 jaar moet er een 
evaluatie plaatsvinden over de onderwijsbehoeften van de leerling. Indien de evaluatie uitwijst dat de 
leerling nog nood heeft aan een aangepaste omgeving binnen het buitengewoon onderwijs kan de 
inschrijving verlengd worden. Na 2 jaar wordt dit telkens geëvalueerd. Indien blijkt dat de behoeften van de 
leerlingen kunnen vervuld worden binnen het gewoon onderwijs wordt deze leerling opnieuw georiënteerd 
naar het gewoon onderwijs. Bij een overgang naar het gewoon onderwijs ondersteunen de school voor 
buitengewoon onderwijs en het CLB de zoektocht naar een geschikte school. Er worden afspraken gemaakt 
met de school voor gewoon onderwijs om een overgang zo aangepast mogelijk te laten verlopen.  
Een aandachtspunt hierbij voor de CLB medewerkers is dat zij een duidelijk beeld moeten hebben van het 
basisaanbod dat de scholen voor buitengewoon onderwijs bieden. Bij een oriëntering naar het gewoon 
onderwijs moeten ze een duidelijk beeld hebben van het mogelijk concrete aanbod binnen de scholen voor 
gewoon onderwijs.  
 
Een leerling die ingeschreven wordt binnen het type 2 moet een IQ hebben dat lager is dan 60 en moeten 
er significante beperkingen zijn binnen het sociaal aanpassingsgedrag. Deze functioneringsproblemen moet 
zich gemanifesteerd hebben voor de leeftijd van 18 jaar. Men kan pas besluiten tot de diagnose 
verstandelijke beperking na procesdiagnostiek.  
 
Een leerling kan pas ingeschreven worden binnen het type 3 wanneer er geen sprake is van een 
verstandelijke beperking en dat er na een proces van multidisciplinaire diagnostiek, met inbegrip van een 
psychiatrisch  onderzoek, één van de volgende diagnoses is vastgesteld: 
 

a) een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit 
b) een oppositioneel opstandige gedragsstoornis 
c) de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’ 
d) een angststoornis 
e) een stemmingsstoornis 
f) een hechtingsstoornis 

 
In het type 7 worden de leerlingen met een auditieve beperking ingeschreven. Dit type wordt verruimd met 
de leerlingen die de diagnose dysfasie of een spraak- of taalstoornis hebben. Kinderen met een spraak- of 
taalstoornis zijn kinderen zonder een verstandelijke beperking, zoals bepaald bij type twee waarvoor, op 
basis van een multidisciplinair onderzoek door een erkend gespecialiseerd team met minstens een 
logopedist, audioloog en neus-, keel- en oorarts, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld: 
 

a) voor leerlingen jonger dan 6 jaar: 
1) kinderafasie met een terugval in de taalontwikkeling of; 
2) een vermoeden van ontwikkelingsdysfasie, gebaseerd op de vaststelling van een zeer moeizame 

spraak- en taalontwikkeling en met een duidelijke impact op schoolse activiteiten; 
b) voor leerlingen vanaf 6 jaar: diagnose ontwikkelingsdysfasie of kinderafasie; 

 
Er wordt een tweede nieuw type ingericht namelijk het type 9 voor leerlingen met een 
autismespectrumstoornis. De diagnose ASS moet gesteld zijn door een multidisciplinair team met inbegrip 
van een psychiatrisch onderzoek. Mogelijke stoornissen die binnen dit spectrum vallen zijn de autistische 
stoornis en een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven.  Het omkaderingsgewicht dat 
aan dit type gekoppeld wordt is overeenkomstig aan dat van type 3.  
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In de tabel hieronder kan je de verdeling van de types over de verschillende onderwijsvormen in het 
secundair onderwijs zien. 
 

 Basisaanbod 2 3 4 5 6 7 9 
OV 1  X X X  X X X 
OV 2  X X X  X X X 
OV 3 X  X X  X X X 
OV 4   X X X X X X 

 
Met de herdefiniëring van de types is er een belangrijke taak weggelegd voor de scholen buitengewoon 
onderwijs om hun aanbod in kaart te brengen voor het basisaanbod en type 9. Daarnaast is het 
noodzakelijk dat er binnen het basisaanbod een voorbereiding gebeurd in de terugkeer naar het gewoon 
onderwijs, de contacten met het gewoon onderwijs behouden worden en er een expertise wordt 
overgebracht van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs.  

 
Om ingeschreven te worden in het buitengewoon 
onderwijs moet men eerst kunnen aantonen dat 
een leerling het zorgcontinuüm kwalitatief 
doorlopen heeft. Er is echter nog steeds een 
rechtstreekse toegang tot het buitengewoon 
onderwijs mogelijk indien men kan aantonen dat 
het doorlopen van het continuüm niet relevant is.  
 

9. Wat met geïntegreerd onderwijs (GON)? 

Het M-decreet ziet een leerling met GON nu ook principieel als een leerling in het gewoon onderwijs. 
 
Het  verantwoordingsprotocol (VAP) wordt omgevormd tot een gemotiveerd verslag. Hierin wordt 
aangegeven welke compenserende en dispenserende maatregelen er nodig zijn om het gemeenschappelijk 
curriculum te volgen. Dit geeft ook duidelijk aan dat het opstarten van GON pas aan de orde is in de fase 
van de uitbreiding van zorg binnen het zorgcontinuüm. De STICORDI-maatregelen die in de vorige fases zijn 
genomen worden ook in dit verslag opgenomen. Het gemotiveerd verslag  kan enkel opgemaakt worden 
door het CLB. 
Het attest vanwege het CLB is niet meer nodig voor de opstart van GON-begeleiding. Gezien men binnen 
het M-decreet kiest voor een bio-psycho-sociaal model (in plaats van een medisch deficit-model), wil men 
ook afstappen van de verschillende types buitengewoon onderwijs voor GON. Dit is de reden waarom men 
voor GON niet meer spreekt van een attest en verslag. Het is wel nog nodig dat een leerling, wat de 
diagnoses betreft, nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor een specifiek type van het buitengewoon 
onderwijs. Het type buitengewoon onderwijs moet ook vermeld worden in het gemotiveerd verslag. 
Er worden twee nieuwe types ingericht in het buitengewoon onderwijs, namelijk het type negen voor 
leerlingen met autisme en het type basisaanbod. Deze types gelden dus ook voor GON. Het type 
basisaanbod komt in de plaats van de types één en acht. Men kan pas instromen binnen het type 
basisaanbod GON nadat de leerling negen maanden in het buitengewoon onderwijs heeft gezeten. 
Voor het type drie is er nu een rechtstreekse toegang tot GON, zonder dat de leerling voorafgaande in het 
buitengewoon onderwijs moet gezeten hebben. Voorzichtigheid in advisering hieromtrent is echter 
geboden, het is nog niet helemaal zeker of GON type 3 zonde re-integratie al mogelijk zal zijn vanaf 1 
september 2015. Het type zeven voor auditieve stoornissen wordt verruimd. Dit type geldt nu ook voor 
leerlingen met dysfasie. 

Binnen het M-decreet zijn er weinig 
veranderingen doorgevoerd voor GON. De 
belangrijkste aanpassingen zijn het 
gemotiveerd verslag en het wegvallen 
van het attest BuO. 
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Leerlingen die een individueel aangepast curriculum volgen behalen doorgaans geen getuigschrift maar wel 
een attest van verworven bekwaamheden. Dit kan met het M-decreet voor alle leerlingen, en niet alleen 
meer voor leerlingen binnen ION-begeleiding (type twee). 
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10. Het zorgcontinuüm, wat is dat nu eigenlijk? 

 

Het zorgcontinuüm is een dynamisch model 

Het zorgcontinuüm is een vertaling van wat in de praktijk binnen de zorg op school zou kunnen gebeuren 
en beoogt een inspiratie te zijn voor kwaliteitsonderwijs. Dit steeds in respect voor de autonomie en de 
eigenheid van de scholen en de vrijheid van het pedagogische project. Dit maakt dat de invulling van het 
zorgcontinuüm er binnen eenzelfde fase voor school X er anders kan uitzien dan voor school Y. 
De school structureert haar leerlingenzorg binnen de 3 fasen van het zorgcontinuüm. Zo verduidelijkt ze 
welke maatregelen er genomen worden voor alle leerlingen binnen de brede basiszorg. Indien een leerling 
meer specifieke individuele noden heeft komt deze terecht in de volgende fase, de fase van de verhoogde 
zorg. In deze fase is overleg binnen de school cruciaal. Wanneer men merkt dat deze specifieke zorg niet 
voldoende is wordt er via het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opgestart. De uitkomst 
hiervan zijn maatregelen die specifiek worden ingezet ter ondersteuning van de leerling.  Indien de blijkt 
dat de maatregelen die genomen zijn binnen het HGD-traject niet voldoende zijn om het 
gemeenschappelijk curriculum te volgen kan er een overstap gemaakt worden naar school op maat. Dit kan 
inhouden dat een leerling de overstap maakt naar een andere school binnen het regulier onderwijs, of dat 
de leerling een individueel aangepast curriculum volgt binnen de huidige school, of dat de leerling een 
overstap maakt naar het buitengewoon onderwijs. 
Op de site van prodia (prodiagnostiek) staan diagnostische protocollen. Deze protocollen hebben als doel 
een gepaste zorg en ondersteuning te bieden voor de onderwijs- en opvoedingsnoden van elke leerling. Elk 
protocol is opgebouwd via het zorgcontinuüm. Het kan misleidend zijn dat het woord diagnostiek hier 
gebruikt wordt. Het is niet zo dat men ernaar streeft om tot een diagnose te komen, maar men wil hiermee 
het proces benadrukken om tot een juiste zorg en ondersteuning te komen die gebaseerd is op de noden 
van de leerling,  los van bepaalde diagnoses. 

http://www.prodiagnostiek.be/w_denkkaders_continuum_van_zorg.php
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De volgende uitgangspunten worden gehanteerd binnen prodia: 
 

  de samenwerking tussen het CLB en de school in functie van de noden van de leerling staat hier 
centraal met ieder zijn specifieke accenten binnen elke fase 

  men hanteert het principe van faire diagnostiek waarmee kwaliteitsvolle en zorgzame diagnostiek 
bij allochtone en kansarme leerlingen bedoeld 
wordt 

  en de principes van handelingsgericht werken en 
handelingsgerichte diagnostiek vormen een 
leidraad binnen dit hele proces 

 
Er staan zeven protocollen uitgeschreven, namelijk die 
van lezen en spellen, rekenen, vermoeden van 
zwakbegaafdheid en verstandelijke beperking, vermoeden 
van hoogbegaafdheid, motoriek, spraak en taal, gedrag en emotie. 
 
Het zorgcontinuüm wordt steeds weergegeven in de vorm van een  piramide. Dit om te benadrukken dat 
de fase van de brede basiszorg de basis is waarin de zorg voor alle leerlingen gekaderd wordt.  Naarmate de 
mate van zorg specifieker wordt zien we ook dat de groep leerlingen die in die fases gekaderd worden ook 
kleiner is. 
Het is belangrijk te benadrukken dat het doorlopen van het zorgcontinuüm geen éénrichtingsverkeer is. Het 
is net een dynamisch model. Bijvoorbeeld: indien een leerling binnen de fase verhoogde zorg een aantal 
maatregelen ter ondersteuning krijgt, kan men binnen het zorgbeleid op school beslissen dat deze 
maatregelen voor alle leerlingen zinvol zijn. In di geval verschuiven deze maatregelen van de fase van 
verhoogde zorg naar de fase van brede basiszorg. Een tweede voorbeeld: wanneer het overleg over de zorg 
rond een leerling zich bevindt in de fase van uitbreiding van zorg, krijgt diezelfde leerling ook nog steeds de 
zinvolle maatregelen die voor hem werden afgesproken binnen de fase van verhoogde zorg. Ook de 
afspraken binnen de brede basiszorg gelden nog steeds voor deze leerling. 
 

11. Welke aandachtspunten brengt dit mee voor het gewoon 
onderwijs? 

De school moet in kaart brengen wat voor haar brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg 
betekent. Men werkt planmatig aan de verbreding en verdieping van de brede basiszorg en de verhoogde 
zorg. 
 
Ook binnen de school voor het buitengewoon onderwijs hanteert men het zorgcontinuüm. Leerlingen 
kunnen doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs, als school op maat, nadat het 
handelingsgericht traject binnen het zorgcontinuüm in de school van gewoon onderwijs is doorlopen. Dit 
betekent dat de aanpassingen onvoldoende of disproportioneel zijn om de leerling mee te nemen in het 
gemeenschappelijk curriculum. Bij de instroom in het buitengewoon onderwijs houdt men rekening met de 
maatregelen die reeds genomen zijn in het gewoon onderwijs. 
Het is noodzakelijk dat de scholen voor gewoon onderwijs registreren in het leerlingendossier met hierbij 
als referentiekader de fases van het continuüm. Men geeft hierbij dus ook aan welke STICORDI 
maatregelen er voor elke leerling genomen worden. Indien deze gegevens niet geregistreerd zijn, kan het 
CLB-team geen handelingsgerichte diagnostiek doen en kan er geen verslag en attest geschreven worden 
met het oog op een individueel aangepast curriculum voor die leerling. 

  

Een belangrijk aandachtspunt is 
dat de CLB medewerker een 
grondige kennis moet hebben van 
de diagnostische protocollen. 

 



 

GO!  23/40 

Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel  F AA Blanco formulier – 0 – 20140205 

Tel. 02 790 92 00  http://www.g-o.be/  M-decreet survival guide 20150415.docx 

12. Welk aandachtspunt brengt dit met zich mee voor het CLB? 

Binnen deze uitbouw van zorg binnen het zorgcontinuüm doet het CLB in samenwerking met de 
pedagogische begeleidingsdienst aan schoolondersteuning met betrekking tot de verschillende fases. Het 
CLB dient men binnen de verschillende fases van het zorgcontinuüm te zien als ondersteuning, terwijl het 
misschien ten onrechte zou kunnen gezien worden als controleur binnen de verschillende fases. 
 

13. Handelingsgericht samenwerken (HGW) 

De principes van het handelingsgericht samenwerken binnen het zorgcontinuüm krijgen een wettelijke 
basis binnen het decreet. De samenwerking tussen leerling, leerkracht, ouders, CLB en externe partners 
wordt met het M-decreet nog meer in deze richting gestuurd. 
 

 
 
Het HGW-denkkader bevat zeven uitgangspunten. Diegene die HGW reeds eerder bestudeerden, zullen 
zien dat de uitgangspunten een beetje veranderd zijn ten opzichte van vroeger. Pameijer heeft een deel 
van de uitgangspunten anders geformuleerd en ze heeft bovendien een volgorde van belangrijkheid aan de 
uitgangspunten toegekend. Het eerste uitgangspunt, met name, doelgericht werken en evalueren staat 
voorop, als het belangrijkste. 
 

 Uitgangspunt 1: doelgericht werken en evalueren 
 
Het is belangrijk dat elke actie die we ondernemen, doordacht en nuttig is en vooral in functie van waar we 
naartoe willen. Waar willen we met dit kind in de klas naartoe? Welke stappen gaat de leerkracht hiervoor 
ondernemen om dit doel te bereiken? Hoe gaan we dit achteraf evalueren? Welke toetsen gaan we 
afnemen? Voor CLB betekent dit dat we nadenken over welke extra informatie we nodig hebben om de 
onderwijsbehoeften van een kind te bepalen. We onderzoeken enkel dat wat noodzakelijk is. Alle testen of 
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toetsen moeten steeds in verhouding staan tot de informatie die ze opleveren, de vraag dient steeds te 
zijn: wat zijn de specifieke onderwijsbehoeften van dit kind en hoe dienen we dit beter in kaart te brengen. 
Dit wil zeggen dat we redeneren vanuit een als-dan redenering. ALS we dit weten, DAN kunnen we van 
daaruit ook doelgerichte acties ondernemen. Dit wil onder andere ook zeggen dat we niet zomaar een 
intelligentiemeting bij een kind afnemen, tenzij dit uiteraard een belangrijke meerwaarde kan bieden om 
zicht te krijgen op de specifieke onderwijsbehoeften van het kind. We moeten dus voor onszelf steeds de 
meerwaarde zoeken van het afnemen van een bepaalde test, we gaan doelgericht te werk. Heel belangrijk 
daarbij is ook de evaluatie achteraf, daarom heeft Pameijer het recentelijk ook toegevoegd aan het 
uitgangspunt. We dienen steeds te evalueren of onze doelgerichte actie effectief en efficiënt was. We 
dienen de methodiek van PDCA of plan-do-check-act te volgen. Deze cirkel dient volledig te worden 
doorlopen. Dit evalueren wordt nogal eens gemakkelijk vergeten. 
 

 Uitgangspunt 2: onderwijs- en opvoedingsbehoeften kind 
 
School en CLB dienen te bepalen wat het kind nodig heeft om een doel te bereiken. Men dient in kaart te 
brengen wat de specifieke onderwijsbehoeften van het kind zijn. Wat heeft dit kind nodig qua aanpak? 
Welke instructies? Welke opdrachten? Welke materialen en zo voort. We hebben onze visie veranderd: we 
denken niet langer in termen van wat is er aan de hand met dit kind, maar wel wat heeft dit kind nodig? 
Binnen fase 0 (brede basiszorg) en fase 1 (verhoogde zorg) heeft het CLB hier een schoolondersteunende 
functie, binnen fase 2 (uitbreiding van zorg) heeft het CLB de regiefunctie in handen en bepaalt men aan de 
hand van een handelingsgericht traject wat de specifieke onderwijsbehoeften van het kind zijn. 
 

 Uitgangspunt 3: ondersteuningsbehoeften leraren en ouders 
 
Niet alleen het kind heeft specifieke onderwijsbehoeften, ook de leraren en ouders hebben specifieke 
ondersteuningsbehoeften. Beide moeten op elkaar afgestemd zijn wil men tot een goede samenwerking 
komen. De leerkracht doet er toe, zo blijkt uit onderzoek. De leerkracht levert een cruciale bijdrage aan de 
ontwikkeling van de leerling, en dit op alle gebieden, zowel leren, werkhouding als sociaal-emotioneel 
functioneren. Als we kijken naar het onderzoek van Marzano dan weten we dat wat betref de prestaties en 
de ontwikkeling van leerlingen, 50% kan toegeschreven worden aan de leraar, dat is een heel groot 
percentage, 50 % van de leereffecten kan dus toegeschreven worden aan wat de leraar in de klas moet de 
leerlingen doet. 25% kan toegeschreven worden op het schoolniveau, dus de bredere zorgvisie van de 
school en dergelijke meer en 25% van de prestaties van de leerling bevinden zich op leerlingniveau. We 
kunnen dus echt wel concluderen dat de leerkracht er toe doet en we de ondersteuningsbehoeften van de 
leraren en de ouders ook als belangrijk percipiëren. Het CLB heeft ook hier een belangrijke 
schoolondersteunende functie in fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm, in fase 2 hebben ze de regie 
functie in handen. Dit wil zeggen dat men moet zorgen voor een afstemming tussen de onderwijsbehoeften 
van het kind en de ondersteuningsbehoeften van de leraren en de ouders, en zo belanden we automatisch 
bij het volgende HGW-uitgangspunt. 
 

 Uitgangspunt 4 Wisselwerking en afstemming (integraal) 
 
Een kind uit dit gezin, in deze school, in deze klas met deze leerkracht en deze medeleerlingen. Het is dus 
duidelijk dat de context bij ieder kind verschillend is. Een actie of een advies dient dus steeds rekening te 
houden met de context waarin dit kind zich bevindt, een actie of advies dient steeds op maat te zijn. Dit wil 
bijvoorbeeld zeggen dat er geen standaard STICORDI-lijstje bestaat voor kinderen met leesproblemen of 
dyslexie. Het ene kind met leesproblemen bevindt zich in een andere context dan een andere kind met 
leesproblemen, het is dus geen verhaal van aan- en afvinken van bepaalde maatregelen op een lijstje, maar 
een zoektocht naar het beste advies op maat. Dit advies kan samen door de school en het CLB gezocht 
worden, het komt steeds tot stand in overleg met alle partijen. Dus zowel kind, ouders, leraren, school en 
CLB. 
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 Uitgangspunt 5: Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding 
 
Het is belangrijk dat we naar het positieve en de sterke kanten van een kind en zijn of haar context kijken. 
De positieve kenmerken van het kind, de leraar, de ouders kunnen als hefboom dienen, wat de 
samenwerking en de motivatie verhoogt. We dienen steeds waakzaam te zijn dat we ook vragen naar wat 
wel goed gaat bij dit kind. dit biedt een 
tegengewicht tegen een te negatief 
beeld dat men soms heeft van een 
bepaald kind, bepaalde leraar, school of 
ouder. 
 

 Uitgangspunt 6: samenwerking 
ouders, leraren, kind en CLB 

 
Een goede, constructieve samenwerking 
tussen ouders, leraren, kind en CLB is 
cruciaal. Men dient uit te gaan van 
wederzijds vertrouwen en respect en 
men dient iedereen actief te laten participeren vanuit zijn of haar deskundigheid. We dienen dus alle 
vragen, zorgen en verwachtingen ernstig te nemen. We mogen hierbij ook zeker het uitgangspunt van het 
kind niet vergeten. De manier waarop een kind zichzelf ziet, bepaalt immers zijn gedrag en motivatie om te 
veranderen. Heel vaak heeft het kind zelf een goede verklaring en een simpele oplossing voor het 
probleem. Daarom is het belangrijk om niet alleen over en tegen het kind te praten, maar ook MET het 
kind. het kind dient betrokken te worden als een actieve partner. 
 

 Uitgangspunt 7: systematische werkwijze en transparantie 
 
Tot slot dient men systematisch en transparant te werken. We denken eerst na hoe we het doen, en dan 
pas gaan we over tot actie. Het is belangrijk dat we nauwkeurig en volledig relevante informatie 
verzamelen, dit verhoogt de kans op een goed advies. Daarnaast dienen we dit ook transparant te 
formuleren aan de hand van formulieren en documenten. Denk bijvoorbeeld maar aan handelingsplannen 
in de klas of verslagen van het CLB. Systematisch te werk gaan zorgt voor een houvast, een leidraad en 
geheugensteun voor de leraar, het zorgteam en het CLB. Wanneer we transparant te werk gaan is het voor 
iedereen duidelijk, kent iedereen de afgesproken werkwijze en zal iedereen die ook beter begrijpen en 
gebruiken.  Dit komt de relatie tussen alle betrokken partijen ten goede en zal ook voor een betere 
acceptatie zorgen. 
  

14. Tot slot 

De ideale wereld? Dat zal de toekomst uitwijzen. Wij zijn er in ieder geval van overtuigd dat elk kind de kans 
moet krijgen om onderwijs te volgen in de buurt waar hij woont en met de vrienden uit de buurt. Wij zijn 
ervan overtuigd dat kinderen heel veel leren van elkaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de school een mini 
maatschappij is waar iedereen het recht heeft om deel te nemen. 
Kortom omdat we moeten, omdat we willen, omdat het nodig is en omdat we kunnen. 
 
We beseffen dat het hier om zeer veel informatie gaat. En dat er later misschien nog vragen zullen komen. 
Daarom hebben we zoveel mogelijk hulpbronnen op een rijtje gezet in de laatste slides van de prezi-
presentatie. Ook onze contactgegevens kan men daar vinden. 

  

Een aandachtspunt voor school en CLB is dus een 
goede toepassing van de HGW-uitgangspunten. 
Het is vooral een verhaal van handelingsgericht 
SAMENwerken om zo te zoeken naar redelijke 
aanpassingen. Het is immers pas door samen te 
werken dat men een belangrijke meerwaarde 
voor die leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften kan betekenen. 
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15. Meer lezen? 

1. Literatuurlijst Nederlandstalig 
 
Booth, T., Ainscow, M., (2009). Index voor inclusie. Werken aan leren en participeren op school. Antwerpen: Garant. 
  

De Index voor Inclusie is een praktisch hulpmiddel om het proces naar inclusief onderwijs op elke school te 
ondersteunen. De Index biedt scholen een effectief proces van (zelf)evaluatie en ontwikkeling, dat gebaseerd is op 
de inzichten van personeel, bestuur, leerlingen en ouders/verzorgers. Ook de plaatselijke gemeenschap speelt 
daarbij een rol. Met de Index kan onderzocht worden hoe barrières op de weg van leren en participeren 
teruggedrongen kunnen worden voor élke leerling. De cultuur, het beleid en de praktijk van de school worden 
geanalyseerd aan de hand van vele herkenbare indicatoren.  
 
De Index wordt inmiddels wereldwijd gebruikt en blijkt een verantwoorde methode te bieden in de ontwikkeling 
naar en van een inclusieve schoolomgeving. 

 
Casaer, K. (red.) (2008). Buitengewoon – gespecialiseerd. Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 
Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

Vlaanderen kent een sterk netwerk van gespecialiseerde scholen voor buitengewoon onderwijs. Dit maakt een 
overstap naar inclusief onderwijs minder evident. Hoe kunnen gewone scholen eenzelfde kwaliteitsvol 
onderwijszorg bieden aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Moeten die vele scholen voor 
buitengewoon onderwijs verdwijnen of moet hun expertise versnipperd worden over zovele andere scholen?  
Het Vlaams Verbond voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs (VVKBuO) buigt zich over deze vraag sinds begin der 
jaren negentig van vorige eeuw. Via studiewerk, visieontwikkeling en samenwerkingsprojecten tussen gewoon en 
buitengewoon onderwijs heeft zij het debat niet geschuwd en zelfs via nascholingsprojecten de aangesloten 
scholen kansen geboden om zich voor te bereiden op een meer inclusief onderwijs.  
Kerngedachte hierbij is: een onderwijscontinuüm uitbouwen, waardoor er voor elke leerling kwaliteitsvol onderwijs 
op maat kan geboden worden. Samenwerking tussen scholen staat garant voor een kwaliteitsvol aanbod en 
creëert kansen voor een vergroting van expertise en competenties in elke school.  
Dit boek biedt een duidelijke kijk op die visie en bespreekt de verschillende kenmerken die noodzakelijk zijn om 
kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te realiseren.  
Het is een boek dat de scholen een spiegel wil voorhouden en een helder werkkader en werkinstrumenten 
aanreiken om hun kwaliteit tastbaar te maken. De gespecialiseerde scholen vinden er een stevige leidraad om zich 
te profileren binnen het onderwijsveld. Gewone scholen kunnen ‘in die spiegel’ zien aan welke aspecten zij kunnen 
werken om ook aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden.  
Via een aan dit boek gekoppelde website bieden wij concrete steekkaarten en documentatiemateriaal om in de 
school aan de slag te gaan. Met deze combinatie van boek en website staan scholen niet meer alleen om hun weg 
te vinden in het wijzigende onderwijslandschap. Zij zijn gewapend voor de toekomst. 
 

Clement, J. (2008). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Leuven: LannooCampus 
en Schiedam: Scriptum Uitgeverij.  
 
Clijsen, A., Beek, S., van de Beek, G., van Herp, R. (2011). Passend onderwijs. Handreiking onderwijszorgroutes in het 
voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht werken. ’s Hertogenbosch: KPC groep. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 

 
Voor mentoren, docenten en medewerkers in de onderwijszorg 
Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in 
opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen 
wetenschap en onderwijsveld. 

 
CGKR (2009). Discriminatie van personen met een handicap. Wat is het en wat doe je eraan? Praktische info en tips. 
Infobrochure Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.  
 
Corsten,P., van Duin, M. (2010). Passend onderwijs: van Zorg-denken naar Onderwijs-denken. Deel 1 en deel 2. 
Basisschool management 07/2010, p.34 – 43. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
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Paula Corsten en Marja van Duin zijn beiden orthepedagoog/onderwijskundige, werkzaam bij de VeerKrachtGroep 
 
De Coninck, C. (2005). Maatwerk in samenspraak, een goed patroon. Impuls, jg. 35, 3, maart 2005, p. 202-208. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

Themanummer van Impuls rond ‘Inclusief Onderwijs’. 
 

Departement Onderwijs en Vorming, VLOR en de Koning Boudewijnstichting (2014), De nieuwe school in 2030: hoe 
maken we leren en werken aantrekkelijk? Mogelijke toekomsten van het onderwijs in Vlaanderen – Verslag van een 
gezamenlijke verkenning. 
 

Het rapport is het resultaat van het leer- en ontwerplab over de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen 
[Landen, 24-28 August 2013] 

te downloaden via http://ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/leerlab/denieuweschoolin2030def.pdf 
 
De Schauwer, E., Joos, K., Vandekinderen, C., Van de Putte, I. & Quataert, B. (2008), 
Een bank vooruit: starterspakket ‘inclusief onderwijs’. Via ‘Ouders voor Inclusie’. 
 
De Schauwer, E., Vandekinderen, C., Van de Putte, I., (2011). Voorbij de vraagtekens?! Perspectief van leraren op 
inclusief onderwijs. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

In het eerste deel komen zeventien leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs aan het woord die 
inclusie hebben zien en/of doen werken. Ze werden op een systematische manier geïnterviewd waardoor de 
auteurs op zoek konden gaan naar gelijkenissen en verschillen in de verhalen. Dit stelde hen in staat om enkele 
concrete besluiten te formuleren. 
In het tweede deel van het boek spinnen de auteurs de rode draad die doorheen de zeventien verhalen loopt. De 
antwoorden die ze hierbij vinden nestelen zich rond de volgende thema’s: 

   Hoe verloopt de keuze voor een kind met een beperking?  
   Wat doet men met de onzekerheid die deze keuze met zich meebrengt?  
   Wat is het belang en het gevolg van inclusie?  
   Hoe zit het met de sociale relaties binnen de klas?  

   Hoe zit het met de communicatie en de werking van het team?   
In het derde en laatste deel sommen de auteurs de leerpunten op die uit de verschillende interviews naar voren 
kwamen. Bij elk punt staan ze even stil. De conclusies zijn vaak even verrassend als vanzelfsprekend.  

 
Desoete, A., Van Hees, V., Tops, W., Brysbaert, M. (2012) Proef op de som. Studeren met dyscalculie. 
Arteveldehogeschool Gent in samenwerking met Cursief vzw. : Gent. 
 

Het educatief pakket ‘PROEF OP DE SOM – studeren met dyscalculie’ zorgt voor een boeiende leerervaring. Als we 
dyscalculie leren begrijpen, remediëren en de student voldoende stimuleren, en als we studiestrategieën en 
faciliteiten op maat bieden, kan studeren met dyscalculie een haalbare formule zijn, met als proef op de som een 
diploma! 
 
http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire/nederlands-ondertiteld 
 
De documentaire ‘PROEF OP DE SOM – studeren met dyscalculie’ dompelt je gedurende 30 minuten onder in de 
wereld van jongeren met dyscalculie. Jonge leerlingen, studenten en ouders getuigen over de moeilijkheden die ze 
ervaren in hun schoolloopbaan, en vertellen hoe ze bepaalde drempels succesvol overwonnen. Deskundigen lichten 
een aantal inzichten en aandachtspunten over deze stoornis toe. In het bijhorende boek worden deze inzichten 
verder uitgediept en worden kapstokken voor de begeleiding van jongeren met dyscalculie aangereikt. 

 
De Tandem, Wilssens M. (red.) (2003). Naar de gewone kleuterschool: Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt. 
Antwerpen: Garant. 
 

In de thuisbegeleiding van gezinnen met een kind met een mentale handicap of algemene 
ontwikkelingsachterstand wordt De Tandem geconfronteerd met vele vragen omtrent integratie en inclusie in het 
gewoon kleuteronderwijs. Op de zoektocht naar antwoorden overlegt De Tandem met het gezin, de school en 
eventuele andere betrokkenen. Het belang van de kleuter zelf blijft daarbij steeds centraal staan.  
 
“Naar de gewone kleuterschool” vormt een drieluik.  
 

http://ond.vlaanderen.be/onderwijs-2030/leerlab/denieuweschoolin2030def.pdf
http://www.arteveldehogeschool.be/dyscalculie/documentaire/nederlands-ondertiteld
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’ Als kiezen minder vanzelfsprekend wordt’ is het eerste deel daarvan. 
Het belicht hoe ouders en scholen beslissen om een kind met een mentale handicap of algemene 
ontwikkelingsachterstand al dan niet naar een gewone kleuterschool te laten gaan.  
Eerst staat het boek stil bij de bijzondere ervaring van ouders wanneer zij ontdekken dat er iets mis loopt in de 
ontwikkeling van hun kind. Meestal winnen ouders dan advies in bij verschillende instanties. Een volgend 
hoofdstuk is besteed aan de argumenten die ouders hanteren bij de schoolkeuze voor hun kind. Het nemen van een 
beslissing houdt een verlies in. De keuze voor gewoon onderwijs moet ook geschetst worden in het ruimere kader 
van integratie en inclusie. Daarna volgt een hoofdstuk over de mogelijkheden voor ondersteuning die voorhanden 
zijn. Ook wordt aangegeven wat wordt verwacht van ouders die voor de gewone school kiezen. Het laatste 
hoofdstuk gaat na waarom ouders de weg van de gewone school de moeite waard vinden. 

 
 
De Tandem, Wilssens M. (red.) (2003). Naar de gewone kleuterschool: Begeleiding bij integratie en inclusie. Antwerpen: 
Garant. 
 

‘Begeleiding bij integratie en inclusie’ is het tweede deel van het drieluik.  
Dit deel gaat in op de begeleiding die kleuterleid(st)ers verdienen wanneer zij een kind met een mentale handicap 
of een algemene ontwikkelingsachterstand in hun klasgroep hebben.  
Eerst licht het boek toe hoe begeleiding moet worden gezien en wat eronder moet worden verstaan. Daarna wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe de integratiebegeleid(st)er de ondersteuningstaak in gezinnen en scholen kan 
invullen. Een volgend hoofdstuk illustreert welke hulpvragen zoal opduiken. Tenslotte geven ouders, 
kleuterleid(st)ers, directies en begeleiders weer hoe ze de begeleiding bij integratie en inclusie ervaren.  
 

 
De Tandem, Wilssens M. (red.) (2003). Naar de gewone kleuterschool: praktische tips voor integratie en inclusie. 
Antwerpen: Garant. 
 

 ‘Praktische tips voor integratie en inclusie’ is het derde deel van het drieluik.  
Het derde deel brengt suggesties bijeen voor de dagelijkse praktijk van gewoon kleuteronderwijs op maat van een 
kleuter met een mentale handicap of een algemene ontwikkelingsachterstand.  
Het eerste hoofdstuk licht toe wat een mentale handicap en een algemene ontwikkelingsachterstand eigenlijk 
inhouden. Hoofdstuk 2 geeft aanwijzingen over welke opdrachten en activiteiten men de kleuter beter wel of beter 
niet aanbiedt. Een volgend hoofdstuk gaat dieper in op elk van de ontwikkelingsdomeinen. Het laatste hoofdstuk 
behandelt hoe men de samenwerking tussen ouders, school en hulpverleners kan bevorderen.  

 
De Tandem (2004). Naar de gewone kleuterschool, ook met een ontwikkelingsachterstand of mentale handicap, een kijk 
achter de schermen van een thuisbegeleidingsdienst. Tijdschrift voor Welzijnswerk, jg.28, 263, p.44-48.  
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

“… Daarom bouwde De Tandem sinds 1994 een eigen project uit dat begeleiding voorziet bij integratie en inclusie. 
Dankzij financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen krijgen jaarlijks een tiental kleuters met een matige tot 
ernstige verstandelijke beperking tweewekelijks 2 uur extra ondersteuning in hun klas.” Dit artikel beschrijft het 
project. 

 
Devisch, F., Samoy, E. & Lammertyn, F. (2000). Barrières voor sociale integratie van personen met een handicap. 
Departement Sociologie, KULeuven. 
 
De Vroey, A. & Mortier, K. (2002). Polyfonie in de klas. Leuven: Acco. 
 

Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor leerkrachten uit het gewoon en speciaal onderwijs, die steeds meer 
zullen gaan samenwerken. Maar het richt zich ook tot alle andere betrokkenen bij speciale zorgvragen op school: 
de ouders, de begeleidingsdiensten, directies, orthopedagogen, ondersteuningsteams, ... Ten slotte wil het ook een 
aanzet bieden tot een verruiming van ideeën omtrent inclusieve klaspraktijk in de lerarenopleidingen. 

 
De Vroey, A. (2005). Inclusie in het middelbaar onderwijs, een toenemende vraag. Impuls, jg. 35, 3, maart 2005, p. 209-
216. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

Themanummer van Impuls rond ‘Inclusief Onderwijs’. 
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de Wit, T. (red.), De Baan, P., van Dijk, H., Haan, S., Lansdorp, B., Olijve, F., Reehorst, J., van Saane, J., Verburg, A., Visser, 
L. & Zandleven, M. (1993). VIM-gids deel B, de praktijk: een gids voor basisscholen en ouders op zoek naar mogelijkheden 
voor geïntegreerd onderwijs aan een kind met Down Syndroom. Utrecht: Hogeschool Midden-Nederland - Seminarium 
voor Orthopedagogiek i.s.m. de Vereniging voor een geïntegreerde opvoeding van mongoloïde kinderen. 
 

Handleiding voor de opvang van mongoloïde kinderen in de basisschool. De gids is praktisch van aard. Er worden 
pedagogische, didactische en organisatorische aandachtspunten voor de leerkracht gegeven inzake het omgaan 
met kinderen met het syndroom van Down. Het is de bedoeling dat de leerkracht met de uitgewerkte lessuggesties 
in de map, een mongool een individueel lesprogramma kan bieden, dat ook weer te integreren is in het 
lesprogramma van de andere kinderen. Er zijn lessen voor zelfredzaamheid, sociaal-emotionele redzaamheid, 
sociale ontwikkeling in het spel, grove motoriek, fijne motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, muzikale vorming, 
oriëntatie en besef, taal-denkontwikkeling, lezen en schrijven en rekenen. Om het mongoloïde kind structuur te 
bieden, zijn pictogrammen bij geleverd. 

 
Fogarty, R., (1999). Hersenwerk in de klas. Utrecht: APS 
  

Het doel van dit boek is om de bevindingen van hersenonderzoek en wat die betekenen voor de klassensituatie, bij 
onderwijsgevenden te brengen en wel in een gebruiksvriendelijke formule. 
  
Dit boek is helder in zijn voorbeelden van goed onderwijs, maar het geeft zijn geheimen pas prijs in een training. 
Immers daar wordt 'het hersenwerk' concreet in de interactie tussen trainer en deelnemer en tussen de 
deelnemers onderling. Medewerkers van APS zetten hun kennis en ervaring graag in om met Hersenwerk in de klas 
een brug tussen weten en kunnen te slaan. 
 

Franke, R., (2008). Passend inclusief onderwijs: doen. Invoeringsprogramma. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

Dit boek biedt een invoeringsprogramma om passend inclusief onderwijs in de eigen onderwijssituatie op te zetten 
en uit te voeren. Dit gebeurt aan de hand van verschillende instrumenten, zoals het FIO – Framework voor Inclusief 
Onderwijs en het IPIO – InvoeringsProgramma voor Inclusief Onderwijs. Het boek bevat ook vele 
praktijkvoorbeelden. 

 
Gezinsbond, (2011). Focus op kinderen met een etiketje. Een belevingsonderzoek bij ouders. Brussel: Studiedienst 
Gezinsbond vzw. 
 

Focus is een uitgave van de studiedienst van de Gezinsbond en verschijnt minstens tweemaal per jaar. Focus richt 
zich tot gezinnen, organisaties, instellingen en beleidsverantwoordelijken. Elke uitgave belicht een maatschappelijk 
onderwerp dat gezinnen nauw aan het hart ligt, en dit a.h.v. bijdragen van eigen medewerkers en van externe 
auteurs. Bovendien vind je er ook een aantal nuttige tips en interessante links in terug. We sluiten iedere publicatie 
af met een aantal beleidsvoorstellen van de gezinsorganisatie. Focus wordt gedrukt op A4-formaat en telt ± 60 
pagina's. 

 
Ghesquière, P., Maes, B., Vandenberghe, R. & Moors, G. (2000). Inclusief onderwijs als innovatieproces. Analyse van de 
succesfactoren in tien praktijkvoorbeelden. Leuven: Garant.  
 

De Vlor heeft een onderzoeksopdracht verleend aan prof. Dr. Pol Ghesquière over de kritische succesfactoren in het 
innovatieproject inclusief onderwijs. In het kader daarvan heeft prof. Ghesquière een tiental praktijkvoorbeelden 
geanalyseerd en de resultaten ervan getoetst aan het Vlor-advies. 

 
Ghesquière, P., Moors, G., Maes, B., & Vandenberghe, R. (2000). Onderzoek over inclusief onderwijs als 
vernieuwingsproces in Vlaamse basisscholen: een meervoudige gevalsstudie. Tijdschrift voor Onderwijsrecht en 
Onderwijsbeleid, 2000-2001, 1, p.18-25. 
 
 
Ghesquière, P. (2008). Ik pleit voor de afschaffing van het gewoon onderwijs. Brandpunt, oktober 2208, p.9-11. 
 
GRIP. Het recht op inclusief onderwijs.Verslag werkforum VN-verdrag, 7 november 2012. 
 
Hirtt, N., Nicaise, I., De Zutter, D. (2013). De school van de ongelijkheid. Derde druk. Berchem: EPO. 
 

Dat het Vlaamse onderwijs zwaar tekortschiet inzake gelijke kansen, is geen nieuwe vaststelling. Maar welke 
mechanismen zijn er verantwoordelijk voor dat de school de reproductie van ongelijkheden naar sociale en 

etnische afkomst in stand houdt? Nico Hirtt, Ides Nicaise en Dirk De Zutter proberen, met feiten en cijfers in de 
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hand, enkele structurele en culturele wortels ervan bloot te leggen. Ze wijzen met name op de extreme 
concurrentie op de scholenmarkt, het overbenadrukken van instrumentele kennis tegenover kritische kennis, het 
misbruik van het buitengewoon onderwijs als sociale bezemwagen, de té vroege studieoriëntering van leerlingen, 
het zwakke integratiebeleid t.a.v. migranten... 
 

Jansegers, K., Vanpeperstraete, L., (2012).Onderwijskwaliteit voor iedereen! Praktijkgids voor kwaliteitsontwikkeling op 
school. Leuven: Acco. 
 
( = activiteiten en werkbladen zijn als PDF te downloaden) 
 

Deze praktijkgids stimuleert het uitvoeren van een veranderingsproces betreffende kwaliteit en inclusie op school. 
De gids wil scholen op weg helpen om binnen hun bestaande kwaliteitsontwikkeling nog meer rekening te gaan 
houden met het welbevinden, de participatie en het ontwikkelen van de beste leerkansen van en voor alle 
leerlingen en medewerkers. De gids is het resultaat van een projectmatig wetenschappelijk actie-onderzoek met de 
medewerking van vijf Vlaamse scholen. 

 
Kinderrechtencommissariaat. (2012) (in)(proef)druk. Gedragsstoornis of niet? Het Kind achter het label. Brochure. 
 
(= kan als PDF gedownload worden: getuigenissen/mini-advies/doeboekje) 
 

Kinderen krijgen steeds vaker een label: ADHD, ASS, ADD, ... Maar je hoeft geen ADHD-expert te zijn om met 
kinderen met ADHD om te gaan. Kijk verder dan het label en vraag je af welke zorg het kind nodig heeft. Het 
educatieve pakket '(in)(proef)druk' helpt je daarbij. Het pakket bestaat uit vier delen: een doe-boekje voor 
studenten in de opleiding tot leerkracht, sociaal werker, (ortho)pedagoog, psycholoog, ..., een boek en twee 
documentaires waarin kinderen met ADHD aan het woord komen en tot slot een beleidsadvies om het beleid 
gevoelig te maken voor het kind achter het label. 

 
Laevers, F., Van den Branden, K. & Verlot, M. (2005). Beter, breder: onderwijs voor kwetsbare leerlingen in Vlaanderen, 
een terugblik en suggesties voor de toekomst. Leuven: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen. 
 
( = als PDF te downloaden) 
 

Sedert de overdracht van de onderwijsbevoegdheid naar de Vlaamse Gemeenschap in 1989, is in Vlaamse scholen 
een onderwijskansenbeleid ontwikkeld dat gedurfd, vernieuwend en grensverleggend is. Deze tekst gaat over die 
ontwikkeling. Wat de tekst uniek maakt, is dat de drie auteurs actief hebben meegewerkt aan die ontwikkeling als 
onderzoekers, beleidsadviseurs en vormingswerkers. Ze deden dit samen met de talrijke medewerkers van het 
Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (ECEGO – KU Leuven), het Steunpunt Nederlands als Tweede Taal 
(SNT2- KU Leuven) en het Steunpunt Intercultureel Onderwijs (SICO-UGent). 

 
 
Langberg,M., Leenders, E., Koopmans, A. (2012). Passende perspectieven taal. Wegwijzer. Enschede: SLO. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

Het project Passende Perspectieven wil intern begeleiders (IB'ers), taalcoördinatoren en leraren ondersteunen bij 
het maken van (inhoudelijke) keuzes. Bijvoorbeeld voor leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is 
vastgesteld en waar de school nu voor de vraag staat wat een passend aanbod is voor deze leerlingen. Deze 
inhoudelijke keuzes zijn omschreven in de vorm van drie leerroutes, die in de volgende alinea worden toegelicht. 
De leerroutes geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen met het oog op hun vervolgonderwijs. Zo kan 
de school werken aan landelijke, hoge doelen, maar wel op die onderdelen die perspectief bieden voor deze 
leerlingen. 

 
Langberg,M., Jansma, S., Fortgens, C., van der Schie, V. (2012). Passende perspectieven taal. Profielschetsen. Enschede: 
SLO. 
 
Langberg,M., Leenders, E., Koopmans, A. (2012). Passende perspectieven taal. Overzichten van leerroutes. Enschede: 
SLO. 
 
Lebeer, J., (2003). Bouwen aan leren leren: Cognitieve leerbevordering bij kinderen met risico op ontwikkelings- of 
leerstoornissen. Leuven: uitgeverij ACCO. 
 
Lebeer, J., De Vroey, A. (1999). Buitengewoon binnen gewoon: inclusief onderwijs, van utopie naar praktijk. Antwerpen: 
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U.I.A./ Gezin & Handicap. 
 

Inclusief onderwijs wil dat het "buiten-gewone" van het Buitengewoon Onderwijs wat meer in het Gewoon 
Onderwijs doordringt, zodat de school minder een exclusieve plaats van "de sterkste overleeft", en meer een plaats 

van leren en leven wordt. Over de hele wereld is er een beweging voor Inclusief Onderwijs aan de gang.  
Gedurende 2 jaar kon het Mentor project - een samenwerkingsinitiatief van Gezin en Handicap en de Universitaire 
Instelling Antwerpen - op de vraag van talrijke ouders proberen inclusie in Vlaanderen van de grond te krijgen. Eén 
van de taken was om duidelijker te krijgen wat de voorwaarden tot inclusie zijn en hoe het kan gerealiseerd 
worden. Daar hoopt dit boekje een steentje toe bij te dragen. Ervaringen van ouders en leerkrachten komen 
uitgebreid aan bod. 
Jo Lebeer is dr. in geneeskunde en dr. in humanistiek en werkt in opleidingsprojecten en onderzoek rond 
ontwikkelings-, leerbevordering en inclusie, o.m. aan de Universitaire Instelling Antwerpen, de Stichting 
Ekologische Gezondheidszorg te Rotterdam en het International Centre for the Enhancement of Learning Potential 
te Jeruzalem. 
Annet De Vroey is orthopedagoge, werkte in revalidatiecentra en was directrice van Gezin en Handicap. Nu 
doceert ze aan de Katholieke Hogeschool Leuven in de cursus Voortgezette Opleiding Buitengewoon Onderwijs 

 
Mardulier, T. (2005). Kan het nog iets meer zijn? Over inclusief onderwijs in Vlaanderen. Impuls, jg. 35, 3, maart 2005, p. 
187-197. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

Themanummer van Impuls rond ‘Inclusief Onderwijs’. 
 
 
Marien, J., (red.) Inclusie: hoopvol perspectief. Meander, november 2011 
 
(=kan gedownload worden) 
 

Mediander is een ‘leernetwerk’ van verschillende voorzieningen uit zowel zorg als onderwijs als vorming, voor 
kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Volgende organisaties zijn momenteel lid: MPC Sint-
Franciscus en vzw scholen Sint-Franciscus uit Roosdaal, vzw Zonnelied uit Roosdaal, MPI Oosterlo vzw en B.K.O.-
B.L.O. Oosterlo en Buso Sint-Mariadal uit Geel-Oosterlo, vormingsdienst Het Grote Plein uit Mechelen, 
vrijdetijdsdienst Indivo uit Anderlecht, vzw KOCA (scholen en MPI’s Jonghelinckshof en Emmaüs) uit Antwerpen, De 
Lork uit Brussel, De Klinkaard uit Boom. Mediander wil een vrijplaats zijn, waarin op een open, respectvolle, 
verbonden en dialogale manier gezocht wordt om een krachtige mensvisie in een bewegende samenleving te 
vertalen naar kwalitatieve meerstemmige zorg. De Franciscaanse spiritualiteit is een van de bronnen in dit 
leerproces. 
 

Marzano, R. J. (2010). Pedagogisch handelen en klassenmanagement. Evidence-based strategieën voor iedere leerkracht. 
Vlissingen: Bazalt Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  
 
Hoe snel kunnen leraren goed worden in pedagogisch handelen en klassenmanagement? Een training van effectieve 
strategieën op het vlak van pedagogisch handelen en klassenmanagement kan het gedrag van de leraar aanpassen. Wat op 
zijn beurt kan leiden tot veranderingen in het gedrag van de leerlingen, wat vervolgens weer een positief effect kan hebben 
op de leerlingenprestaties.  
 
Marzano, R. J. (2010). Wat werkt in de klas. Research in actie. Didactische strategieën die aantoonbaar effect hebben op 
leerprestaties. Vlissingen: Bazalt Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  
 
Wat heeft nu echt aantoonbaar resultaat in onderwijs? Hoe weten we dat wat we gaan vernieuwen ook echt tot betere 
resultaten leidt? 9 typen didactische aanpak die het loeren van leerlingen op een hoger niveau brengen. 
 
Marzano, R. J. (2010). Wat werkt op school. Research in actie. Meta-analyse van 35 jaar onderwijsresearch direct 
toepasbaar in beleid en praktijk. Beter leerproces, hogere resultaten.Vlissingen: Bazalt Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  
 
Veel van de verschillen in de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen hebben te maken met de leerlingen zelf: hun leven 
thuis, hun al opgedane kennis, hun motivatie. Het goede nieuws is dat er heel wat is dat scholen en leraren kunnen doen om 
de ontwikkeling en de prestaties van hun leerlingen te verbeteren. Ontdek hoe iedere school op een hoger resultaatsniveau 
kan functioneren. 
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Meerdink, J., Schuurman, M., Verdonk, M. (2011). Iedereen is anders. Kwaliteitscriteria voor inclusief onderwijs. 
Antwerpen-Apeldoorn: Garant.  
 

Wat is goed onderwijs? Leraren, politici, beleidsmakers en ouders hebben ieder hun eigen mening over de criteria 
die de kwaliteit van een school bepalen. Voor het eerst is nu ook de groep om wie het gaat om hun mening 
gevraagd. Tienduizend leerlingen van 4 tot 18 jaar uit alle vormen van onderwijs hebben zich in open interviews 
uitgesproken over inclusief onderwijs. Bureau WESP heeft daar kwaliteitscriteria uit gedestilleerd, die scholen als 
meetlat kunnen benutten naast bestaande toetsingsinstrumenten.  
 
Ze bieden nieuwe en verrassende invalshoeken. Waar ouders en professionals bovenal hechten aan een school 
waar leerlingen met een handicap of beperking ‘welkom’ zijn en ‘erbij’ mogen horen, maken leerlingen helemaal 
geen onderscheid in groepen. Ze hechten minder aan veiligheid, faciliteiten en voorzieningen, maar des te meer 
aan schoolcultuur en diversiteit van onderwijs.  
 
Wie met de criteria aan de slag gaat, is op weg naar een antwoord op passend onderwijs pur sang en op actuele 
knelpunten als demotivatie, uitval, onderpresteren en onvoldoende aansluiting op vervolgonderwijs.  
 
‘Dit boek is verplichte kost voor iedereen die bezig is met passend onderwijs, inclusief onderwijs of die met een 
nieuwe blik naar de kwaliteit van onderwijs wil kijken’ (CG-raad). 

 
Meyer,C.J.W. (ed.), (2005). Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs. Samenvattend 
rapport. Denemarken: European Agency for Development in Special Needs Education.    
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 

Het project ‘Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs’ is een uitbreiding van het 
werk dat eerder in het basisonderwijs is uitgevoerd. Het is gebaseerd op het zelfde kader, doelen en methodologie. 
Gebaseerd op een internationale literatuurstudie, case-studys in 14 Europese landen, bezoeken van experts aan 
vijf landen en verschillende discussies met de experts en de nationale coördinatoren van het European Agency, is 
een aantal kenmerken van belang bij de ontwikkeling van de praktijk van inclusief voortgezet onderwijs 
beschreven. 

 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs (2004). Eindrapport Discussiegroepen Maatwerk in 
Samenspraak. Brussel: Departement Onderwijs.  
 
(= kan als PDF gedownload worden) 

 
Dit rapport bevat de resultaten van gesprekken die gevoerd werden in vijf discussiegroe- pen naar aanleiding van 
de discussienota “Maatwerk in samenspraak” die de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming begin 2002 voor 
bespreking indiende in de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid van het Vlaams Parlement. 
In het parle- ment werden over deze discussienota hoorzittingen gehouden met vertegenwoordigers van alle 
actoren die binnen en voor het onderwijs belangrijk zijn. 

 
Mortier, K., De Schauwer, E., Van de Putte, I., Van Hove, G. (2010). Inclusief onderwijs in de praktijk. Antwerpen-
Apeldoorn: Garant. 
 

Het begrip inclusie heeft in onderwijskringen al heel wat stof doen opwaaien. Dit boek wil dit heikele onderwerp 
van de ideologische discussie tillen naar het beantwoorden van de hoe-vraag. Het is gebaseerd op het onderzoek 
Inclusief onderwijs in Vlaanderen over kritische processen voor ‘goede inclusiepraktijk’. Eerst wordt een definitie en 
een kader geschetst waarin inclusief onderwijs kan worden gesitueerd. Hierbij worden een aantal 
aandachtspunten meegegeven ten behoeve van docenten die dit materiaal in een opleiding willen gebruiken. 
Daarna volgen negen hoofdstukken waarin telkens een kritische factor wordt uitgewerkt en geïllustreerd vanuit 
een casus in het kleuter, lager, en secundair onderwijs.  
 
Hieruit blijkt dat de doembeelden die over inclusie de ronde doen, echt geen werkelijkheid hoeven te zijn. Aan het 
einde van elk hoofdstuk zetten een aantal reflectievragen aan tot een analyse van het eigen kijken en handelen en 
tot het zoeken van mogelijkheden binnen concrete en unieke klassituaties.  
 
Wie zich in de praktijk van inclusief onderwijs wil verdiepen, vindt in dit boek de nodige informatie. 
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Pameijer, N., in samenwerking met het Ouderplatform Gooi&Omstreken, (2012). Samen sterk: Ouders & school! 
Leuven/Den Haag: Acco 
 
Kinderen gaan met plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school. Ouders dragen dus bij aan 
het schoolsucces van hun kinderen. Het boek pleit voor een bundeling van krachten. Hoe beter de samenwerking, hoe hoger 
het schoolplezier van kinderen. En dat is het doel van het boek: dat kinderen met plezier naar school gaan, zich er veilig en 
gewaardeerd voelen, ‘zin in leren’ hebben en zich – gezien hun mogelijkheden – optimaal ontwikkelen. 
 
Pameijer, N., van Beukering, T. (2004), Handelingsgerichte diagnostiek, Een praktijkmodel voor diagnostiek en advisering 
bij onderwijsleerproblemen. Leuven: Acco. 
 

Handelingsgerichte diagnostiek is een praktijkmodel met vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, indicering en 
advisering. De eerste druk (1997) beschreef vooral procedurele richtlijnen. Dit boek besteedt explicieter aandacht 
aan vakinhoudelijke aspecten van diagnostiek. Het is gebaseerd op de nieuwste versie van De diagnostische cyclus 
van De Bruyn e.a. (2003). Beslissingen die de diagnost moet nemen zijn scherper verwoord. Er is meer oog voor 
diagnostiek van de onderwijsleer- en opvoedingssituatie: Wat gaat hierin goed en wat zou beter kunnen? 
Bovendien is er meer aandacht voor de samenwerking met school, ouders en kind, en voor hun positieve 
kenmerken. De werkwijze is afgestemd op recente beroepsethische richtlijnen. 

 
Pameijer, N., van Beukering, T., de Lange, S., Schulpen, Y., Van de Veire, H. (2007). Handelingsgericht werken op school. 
Samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven: Acco. 
 

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) geniet veel belangstelling bij CLB-medewerkers. Noëlle Pameijer en Tanja 
van Beukering schreven het boek Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider (Acco, 
2006). Het nieuwe boek is een hertaling hiervan naar de Vlaamse onderwijssituatie. 

 
Pameijer, N., van Beukering, T., Schulpen Y., Van de Veire, H. (2010). Handelingsgericht werken. De leerkracht doet 
ertoe! Leuven: Acco 
 

Zorgteams en CLB zijn enthousiast over Handelingsgericht werken (HGW). De Nederlandse auteurs, Noëlle 
Pameijer, Tanja van Beukering en Sonja de Lange schreven in 2009 een boek speciaal voor leerkrachten: HGW voor 
schoolteams. Dit boek is de Vlaamse bewerking hiervan. 

 
Raskin, A., (2014) STREETWIZE, Lessen van straatkinderen voor de manager van vandaag. LannooCampus 
 
            Arnoud Raskin werkt met Mobile School al 15 jaar met straatkinderen in sloppenwijken 
            over de hele wereld. 
            Deze ervaring opende zijn ogen voor het enorme potentieel van deze kinderen en liet hem 
            inzien dat de skills die zij iedere dag gebruiken om te overleven een waardevolle  
            inspiratiebron kunnen zijn voor managers die hun onderneming in een concurrentiële 
            omgeving staande moeten houden. Vanuit deze gedachte ontstond 'StreetwiZe': een  
            bruikbaar model dat de inzichten en vaardigheden van de straat transfereert naar de 
            ondernemingen van morgen. 
            Leiders van de toekomst gaan uit van ieders individuele kracht, zij inspireren en 
            ontwikkelen zo het talent van hun mensen. 
 
Schraepen, B. (2008) Leerkrachten werken inclusiever dan ze denken. Welwijs, jg.19, 2, p. 17-22. 
 
Schuman, H. (2010). Inclusief onderwijs. Dilemma’s en uitdagingen. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

Inclusief onderwijs, dilemma’s en uitdagingen beschrijft de worsteling van het onderwijs met het omgaan met en 
het vormgeven van diversiteit. Het laat zien hoe het huidige gesegregeerde systeem is ontstaan en wat de 
gevolgen zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders. Een samenleving die begint met uitsluiten, blijft uitsluiten, 
zo meent de auteur. Hij houdt een pleidooi voor een andere manier van denken: inclusief onderwijs als een zich 
ontwikkelende onderwijspraktijk waarin diversiteit niet wordt gezien als een probleem, maar als een uitdaging. 
Het boek legt de pijnpunten bloot, plaatst vraagtekens en suggereert richtingaanwijzers die moeten leiden tot een 
werkbare vorm van inclusief onderwijs waarin kinderen en jongeren worden voorbereid op een samenleving die 
vraagt om mensen die inclusief kunnen denken en handelen. 

 
Stevens, L., Bors, G.,(red.) (2013). Pedagogische tact. Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

Het unieke werk beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de  succesvolle trajecten 

http://www.acco.be/uitgeverij/nl/publication/9789033462467/handelingsgericht+werken+een+handreiking+voor+de+interne+begeleider
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Pedagogische Tact (PT) bij het NIVOZ. Het berust op een grondige studie van de betekenis van pedagogische tact 
en op de ervaring die in vier jaar is opgedaan. Het boek is daarom een stand-van-zaken-boek. 

 
Vandebriel, P. (2011). Praten met kinderen op school. Leuven: Acco. 
 
Het aantal zorgvragen van kinderen in de basisschool neemt een hoge vlucht. Een goed gesprek aangaan met de leerlingen 
is daarbij vaak een eerste stap. Professioneel met kinderen in dialoog gaan, is echter voor veel volwassen geen evidentie. 
Een schets van hoe de dialoog met een kind best wordt aangepakt.  
 
Van der Spiegel, R. (2004). Inclusie? Ja!, Handblad 17 maart 2004, p. 4. 
 
(= kan online gelezen worden) 
 

Handblad was het driemaandelijks servicetijdschrift van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
(VAPH). 
Het blad richtte zich in eerste instantie tot de persoon met een handicap. Het bood vooral praktische informatie 
maar ook duiding bij het gehandicaptenbeleid. Ook de professional las het regelmatig. 
Het tijdschrift is vervangen door ‘Sterk’. 

 
Van de Putte, I. & De Schauwer, E. (2004). Starterspakket inclusief onderwijs. Gezin & Handicap i.s.m. ‘Ouders voor 
Inclusie’ en Vakgroep Orthopedagogiek Universiteit Gent. 
 

In deze brochure wordt een aanzet gegeven om de deskundigheid rond inclusief onderwijs te bundelen. Ervaringen 
van ouders, leerkrachten, ondersteuners,… werden op papier gezet. Het is geen receptenboek waarin u alle 
antwoorden vindt, want elke situatie is anders. 

 
Van de Putte, I., David, R., Vandevelde, S., De Windt, E., De Wilde, J., Van den Abbeele, G., (2010). Klassewerk. Het 
GOL(L)D-concept. Gent: Academia Press. 
 

Steeds meer klassen in Vlaamse basisscholen kenmerken zich door een diverse samenstelling met leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. Bijgevolg is er in vele scholen een evolutie naar de leraar als eerste 
verantwoordelijke van alle leerlingen. Dit brengt de nodige uitdagingen met zich mee, waardoor ondersteuning 
gericht op de concrete klaspraktijk meer dan welkom is. Vanuit Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek van de 
Hogeschool Gent departement Lerarenopleiding, Ledeganck in samenwerking met het departement Sociaal-
agogisch Werk en VSPW Balans wordt een vernieuwend ondersteuningsconcept voorgesteld, waarbij de leraar op 
een activerende manier ondersteund wordt door de zorgcoördinator. 

 
Van Gils, M., (2013). Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Ontwikkelingsgericht werken. Antwerpen-Apeldoorn: 
Garant. 
 

Leerkrachten willen met hun leerlingen vooropgestelde ontwikkelingsdoelstellingen  bereiken. Het is niet altijd 
duidelijk wat de beste weg daarnaartoe is. Zeker niet voor leerlingen met beperkingen, zowel in 
buitengewoon/speciaal onderwijs als in gewoon/regulier onderwijs. Deze publicatie geeft een beeld van hoe 
doelgericht kan worden gewerkt met deze leerlingen. Het hoofddoel is de kinderen te stimuleren in hun 
ontwikkeling. Daarom moet eerst worden bepaald wat belangrijk voor ze is. Het uitgangspunt is de beeldvorming 
van het kind. Hierbij spelen de verwachtingen van kinderen, ouders en maatschappij hun rol. Het hoofddoel moet 
worden bewaakt door gericht te werken. Dat kan door subdoelen te bepalen en te kaderen in het cyclisch en 
dynamisch proces van handelingsplanning. Daarop volgt de concrete uitwerking op school-, groeps- en kindniveau. 
Een uitgebreid deel van het boek is besteed aan een volledig uitgewerkt voorstel om ontwikkelingsdoelen te 
implementeren binnen een handelingsplanning. 

 
Van Hees,V., Roeyers,H., (2014). Geprikkeld om te weten: studeren met autisme. Academia Press. 
 

Het educatief pakket ‘GEPRIKKELD OM TE WETEN – studeren met autisme’ is een initiatief van de 
Arteveldehogeschool en heeft tot doel de lectoren, docenten, professoren, studentenbegeleiders, studenten, 
ouders en hulpverleners te sensibiliseren en te informeren over de specifieke noden van studenten met een 
autismespectrumstoornis (ASS) zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. Het educatief pakket 
bestaat uit een boek, een dvd en een website. 
In de documentaire (duur 30 minuten) getuigen zes (oud-)studenten met ASS over de uitdagingen en de 
moeilijkheden waarvoor ze komen te staan zowel in de overstap naar, als in het hoger onderwijs zelf. De 
ervaringen worden gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. Daarnaast reflecteren ook een ouder en 
werkgever over ervaringen in de begeleiding van (oud-)studenten met ASS. 
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In het boek worden de inzichten uit de documentaire verder uitgediept. De wetenschappelijke inzichten worden in 
het boek geduid met concrete getuigenissen van (oud-)studenten met ASS in het hoger onderwijs en inzichten uit 
kwalitatief onderzoek. 
De website bevat naast een preview, de documentaire, informatie over het boek en ook een rubriek ‘links’. In die 
rubriek geven we een overzicht van interessant materiaal en websites die studenten met ASS en hun omgeving 
verder kunnen wegwijs maken zowel in de overstap naar het hoger onderwijs als in het hoger onderwijs zelf.          

 
Van Hove, G. (red.) (2000). Het recht van alle kinderen: inclusief onderwijs, het perspectief van ouders en kinderen. 
Leuven: Acco. 
 

Dit boek biedt aan ouders, leerkrachten, orthopedagogen, therapeuten, en hulpverleners een boeiende 
kennismaking met inclusie en inclusief onderwijs. Het geeft een uitleg over de filosofie waarin de inclusiegedachte 
is ingebed en plaatst inclusie en inclusief onderwijs in een theoretisch en praktijkgericht kader. Naast de 
bespreking van het literatuuraanbod komen een aantal ouders van kinderen met een verstandelijke handicap aan 
het woord. Tot slot worden de noodzakelijke voorwaarden voor inclusief onderwijs uiteengezet en teruggekoppeld 
met ervaringen van professionele onderzoekers. 

 
Van Hove, G. (2001). Inclusief onderwijs: een zoektocht naar kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen. Welwijs, jg.12, 
4, p. 23-28. 
 
Van Hove, G., Mortier, K. & De Schauwer, E. (2004). Inclusief onderwijs: rechten zijn noodzakelijk maar niet voldoende. 
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, jg. 2003-04, 451-456. 
 
Van Hove, G., Mortier, K., De Schauwer, E.  (red.) (2005). Onderzoek inclusief onderwijs (i.o.v. Ministerie Van de Vlaamse 
Gemeenschap ‘Gelijke kansen in Vlaanderen), Orthopedagogische Reeks Gent, 25, Universiteit Gent Vakgroep 
Orthopedagogiek. 
 
van Lakerveld, J., den Otter, M. (red.) (2009). Perspectief op inclusief. Vruchten van praktijkonderzoek (Reeks 
Ervaringsdeskundigen & Professionals, deel 6). Antwerpen-Apeldoorn: Garant. 
 

In dit boek wordt de lezer meegenomen in een interactief dialogisch proces op weg naar een ‘Perspectief op inclusief’. Aan 
dat proces is deelgenomen door een collectief van 35 scholen uit één samenwerkingsverband. Om voor de eigen regio zo’n 
perspectief te openen is een veldbreed opvattingenonderzoek gestart. Vele stemmen werden daarin gehoord en ieders 
opvatting werd daarbij erkend. Het onderzoek heeft geleid tot een breed beeld van de uiteenlopende opvattingen in de 
regio; vervolgens zijn daaruit een aantal scenario’s voor de toekomst afgeleid. In aansluiting op dit onderzoek hebben acht 
collega’s uit deze regio de opleiding HBO Master SEN (Special Educational Needs) gevolgd in de leerroute ‘Praktijkgericht 
onderzoek & inclusie’. Zij hebben kleinschalig praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar deelthema’s uit het 
opvattingenonderzoek, toegespitst op hun eigen concrete praktijk en professionele situatie. Thema’s van die onderzoeken 
zijn geweest: visieontwikkeling m.b.t. inclusie, de één-zorgroute, de integratieklas, de brede school, inclusie & mentaliteit, 
perspectief op inclusief vanuit de beleving van ouders & leerlingen op het SBO en ambulante begeleiding verkend vanuit 
de behoeften van ouders, leerlingen en leerkrachten. De opbrengsten van deze acht onderzoeken kunnen als voorbeeld 
dienen voor iedere school in de regio. De methoden van praktijkonderzoek waarmee de collega’s aan de slag zijn gegaan 
stimuleren de interactieve kennis- en praktijkontwikkeling in de regio. 

 
Vandebroucke, F. (2005). Leerzorg in het onderwijs: een kader voor zorg op maat van elk kind, discussienota december 
2005. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs. 
 
Verhassel, E. & Vereecken, L. (2003). Inclusie: een illusie? Perspectieven, jg. 65, 1, p. 15-25 
 
Vlaamse Onderwijsraad en Koning Boudewijnstichting (2007). Leer-kracht Veer-kracht, een reflectieboek. Stapstenen 
voor het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen. Brussel: VLOR & Koning Booudewijnstichting: Die Keure 
 

Signalen over het toenemende probleemgedrag van jongeren op school verontrusten menig leerkracht en 
directeur. Niet alleen in het buitengewoon secundair onderwijs, waar jongeren met gedrags- en emotionele 
problemen een specifieke opvang en begeleiding krijgen, maar ook in het gewoon onderwijs is men vragende partij 
voor ondersteuning in verband met visie, methode-ontwikkeling en aangepaste modellen en instrumenten. Leer-
kracht Veer-kracht wil de leer-kracht van schoolteams helpen vergroten, om zo een beter orthopedagogisch 
antwoord te bieden op de complexe hulpvraag van jongeren met probleemgedrag. Tegelijk wil het boek de 
schoolteams en de individuele leerkracht meer veer-kracht geven om deze jongeren te blijven begeleiden. 

 
Vlaamse Onderwijsraad (1998). Advies over Inclusief Onderwijs. Brussel: VLOR. 
 



 

GO!  36/40 

Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel  F AA Blanco formulier – 0 – 20140205 

Tel. 02 790 92 00  http://www.g-o.be/  M-decreet survival guide 20150415.docx 

(= kan als PDF gedownload worden) 
 
Vlaamse Onderwijsraad (2002). Advies bij de discussietekst ‘Maatwerk in samenspraak’, een vernieuwd beleid voor het 
onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Brussel: VLOR. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 
Vlaamse Onderwijsraad, Raad Secundair Onderwijs (2005). Nieuwe organisatievormen voor leerlingen met specifieke 
noden, een verkenning. Brussel: VLOR & Antwerpen: Garant. 
 

Dit boek is de neerslag van een probleemverkenning met als centrale vraag: Hoe kan de onderwijsorganisatie zo 
optimaal mogelijk inspelen op de noden van jongeren met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften? 

 
Vlaamse Regering. (08 11 2013) Ontwerp van decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
  
(= kan als PDF gedownload worden) 
Vlaamse Regering (08 11 2013) Memorie van toelichting. Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften.  
  
(= kan als PDF gedownload worden) 
 
Wilssens, M. (2004). Wederzijdse verrijking dankzij De Tandem, De wereld van het jonge kind, jg. 32 oktober 2004, p. 59-
62. 
 
(= kan als PDF gedownload worden) 
 
 
Wilssens, M./ De Tandem (2004). Met een handicap naar school. Praxisbulletin, 4, dec. 2004, p. 3-8. 
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development. Paper presented at the International Special Education Conference 2005, Glasgow, Scotland, 
http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_a/avramidis_e.shtml 
 
Ax, J. (ed.), Ponte, P. (Ed.), Critiquing Praxis, Sense Publishers (March 20, 2008) 
 

Critiquing Praxis describes the contemporary state of the teaching profession based on different aspects of Dutch 
educational praxis, and the descriptions are followed by reflections from Australia and Scandinavian perspectives. Its 
critique of the current state of the profession, especially in the face of the centralisation of education policy and the 
decentralisation of responsibility to schools, has widespread application elsewhere in the world. The volume does not aim 
to judge those who made choices about schools and teacher education in the past; rather it aims to offer an evaluation of 
how the perspectives that shaped past choices were themselves shaped by ways of understanding the world, and by past 
historical conditions. In our turn, we who are making such choices and responding to such challenges now will ourselves 
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World Health Organisation (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF. Zwitserland Geneve: WHO, 
http://www.who.int/icidh 

http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_b/bunch_g.shtml
http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_f/feyerer_e.shtml
http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_l/lawson_h.shtml
http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_m/messiou_k.shtml
http://www.isec2005.org/isec/abstracts/papers_p/perner_d.doc
http://www.who.int/icidh


 

GO!  38/40 

Huis van het GO! – Willebroekkaai 36 – 1000 Brussel  F AA Blanco formulier – 0 – 20140205 

Tel. 02 790 92 00  http://www.g-o.be/  M-decreet survival guide 20150415.docx 

3. Websites  
 
 
www.diversiteit.be 
 
www.oudersvoorinclusie.be/ 
 
www.gripvzw.be/ 
 
www.inclusiefonderwijs.nl/ 
 
www.european-agency.org/ 
 
www.inclusion.com/ 
 
www.unesco.org/education/inclusive 
 
www.uvm.edu/~mgiangre/index.html 
 
www.isec2005.org/ 
 
www.ualberta.ca/~jpdasddc/inclusion/index.html  
 
www.dimagine.com/index.html 
 
www.onderwijszorgroutes.nl 
 
www.zorgroutevo.nl 
 
www.passendonderwijs.nl 
 
www.leerlingzorgcoördinator.nl 
 
www.leraar24.nl 
 
www.letop.be 
 
www.vaph.be 
 
www.inclusie.ugent.be 
 
http://siho.pxl.be/ 
 
http://www.siho.be/publicaties/wetenschappelijke-artikels 
 
http://www.siho.be/files/nieuwsbrief/ArticleFranSmith.pdf    
 
http://www.cast.org/library/bycast/index.html 
 
http://www.udlcenter.org/resource_library 
 
www2.kvg.be/ 
 
http://www.eurekaonderwijs.be/ 
 
http://www.handelingsgerichtwerken.be/ 
 
www.lucvanacker.net 
 
www.kinderrechtencommissariaat.be 
 
www.ilaebor.com/ 

http://www.diversiteit.be/
http://www.oudersvoorinclusie.be/
http://www.gripvzw.be/
http://www.inclusiefonderwijs.nl/
http://www.european-agency.org/
http://www.inclusion.com/
http://www.unesco.org/education/inclusive
http://www.uvm.edu/~mgiangre/index.html
http://www.isec2005.org/
http://www.ualberta.ca/~jpdasddc/inclusion/index.html
http://www.dimagine.com/index.html
http://www.onderwijszorgroutes.nl/
http://www.zorgroutevo.nl/
http://www.passendonderwijs.nl/
http://www.leerlingzorgcoördinator.nl/
http://www.leraar24.nl/
http://www.letop.be/
http://www.vaph.be/
http://www.inclusie.ugent.be/
http://siho.pxl.be/
http://www.siho.be/files/nieuwsbrief/ArticleFranSmith.pdf
http://www.cast.org/library/bycast/index.html
http://www.udlcenter.org/resource_library
http://www.eurekaonderwijs.be/
http://www.handelingsgerichtwerken.be/
http://www.lucvanacker.net/
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
http://www.ilaebor.com/
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http://www.csie.org.uk 
 
http://www.leerzorgsite.be 
 
http://www.dyslexie-en-vt.org 
 
http://www.studerenmetdyscalculie.be 
 
http://wij-leren.nl/passend-onderwijs.php 
 
http://www.arduin.nl/leren/passend-onderwijs/ 
 
http://www.gemotiveerd.be/ 
 
http://www.prodiagnostiek.be/ 
 
www.kinderrechtenschool.be 
 
http://www.chapmandisabilitystudies.com/ 
Een toegankelijke website over disability studies, met allerlei materiaal over inclusie, participatie, UDL 
 
http://www.wai-not.be/ 
website die zich richt tot kinderen en jongeren met een mentale beperking en hen toegang geeft op maat op het digitale gebeuren 
 
 

4. Beeldmateriaal  
 
Hyperactivity 
http://www.youtube.com/watch?v=4KrJ_yQFdPg 
 
Wat als Sinterklaas dit jaar niet kwam (CGKR) 
http://www.youtube.com/watch?v=q4Mh5HH4FsU 
 
Phil Hansen: Omarm het getril 
http://www.ted.com/talks/phil_hansen_embrace_the_shake.html 
 
Fixing Autism 
http://www.youtube.com/watch?v=z2B1FeS5VX4 
 
Studeren met dyscalculie 
http://www.studerenmetdyscalculie.be/ 
 
Studeren met dyslexie 
http://vimeo.com/60374826 
 
Stop labeling Kids 
http://www.youtube.com/watch?v=Wv49RFo1ckQ&noredirect=1 
 
Luk De Wulf – kies voor je talent – Dit is vandaag onderwijs 
https://www.youtube.com/watch?list=PLZgh_nDIUanbLYLELLEGL3F_kBGnxbzkf&v=eXX2UKfer_0 
 
Special" education revisited 
http://www.youtube.com/watch?v=XO0sJEbNo-s&feature=youtu.be 
 
Siegert, H. (2004). DVD Klassenleben. Berlin, Duitsland. 
http://www.youtube.com/watch?v=ZxHApRaUH2U 
 
Kinderrechtencommissariaat. (2012) (in)(proef)druk. Brochure met DVD. 
 
Geprikkeld om te weten – studeren met autisme. 
http://www.studerenmetautisme.be/ 

http://www.csie.org.uk/
http://www.leerzorgsite.be/
http://www.dyslexie-en-vt.org/
http://www.studerenmetdyscalculie.be/
http://wij-leren.nl/passend-onderwijs.php
http://www.arduin.nl/leren/passend-onderwijs/
http://www.gemotiveerd.be/
http://www.prodiagnostiek.be/
http://www.kinderrechtenschool.be/
http://www.chapmandisabilitystudies.com/
http://www.wai-not.be/
http://www.youtube.com/watch?v=4KrJ_yQFdPg
http://www.youtube.com/watch?v=q4Mh5HH4FsU
http://www.ted.com/talks/phil_hansen_embrace_the_shake.html
http://www.youtube.com/watch?v=z2B1FeS5VX4
http://vimeo.com/60374826
http://www.youtube.com/watch?v=Wv49RFo1ckQ&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?list=PLZgh_nDIUanbLYLELLEGL3F_kBGnxbzkf&v=eXX2UKfer_0
http://www.youtube.com/watch?v=XO0sJEbNo-s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZxHApRaUH2U
http://www.studerenmetautisme.be/
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Een prezi over het boek ‘Cocreatief leiderschap’  
http://prezi.com/umaky45viw-p/cocreatief-leiderschap-mierenspel/ 
 
Hoe aan leerlingen 4de leerjaar uitleggen wat dyscalculie is? 
http://youtu.be/ai8T-dwUtpc 
 
Een film over stoppen met spijbelen voor jongeren en leerkrachten. 
www.vimeo.com/kindsamenleving/spijbelen 
 
Het nieuwe decreet integrale jeugdhulp 
http://www.youtube.com/watch?v=ktowmbKNeok  
 
Habib, D. (2009). DVD: Including Samuel. Concorde, USA. 
 
Jaap Bressers: omgaanmet verandering 
https://www.youtube.com/watch?v=DpvL-Ca3KOo 
 
In dit filmpje komt o.m. aan bod: visie op inclusie, UDL, team teaching en data-gebruik   
https://www.youtube.com/watch?v=NRR67_osT-Q 

http://prezi.com/umaky45viw-p/cocreatief-leiderschap-mierenspel/
http://youtu.be/ai8T-dwUtpc
http://www.youtube.com/watch?v=ktowmbKNeok
https://www.youtube.com/watch?v=DpvL-Ca3KOo
https://www.youtube.com/watch?v=NRR67_osT-Q

