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Vooraf 

Lijst met afkortingen 
 
- BaO: basisonderwijs 

- BSH: buitenschoolse hulp 

- BuBaO: buitengewoon basisonderwijs 

- BuSO: buitengewoon secundair onderwijs 

- BuO: buitengewoon onderwijs 

- FG: focusgroep 

- GO: gewoon onderwijs 

- KO: gewoon kleuteronderwijs 

- LO: gewoon lager onderwijs 

- MDO: multidisciplinair overleg 

- MFC: multifunctioneel centrum 

- OV: opleidingsvorm 

- SO: gewoon secundair onderwijs 

- Tn* : toeleiding naar * 

- ZGO: zorg binnen de school voor gewoon onderwijs 

- ZOS: zorg op school 

- ZC: zorgcontinuüm 

- ZV: zorgverantwoordelijke 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

 

Zowel nationaal als internationaal onderzoek duidt op het belang van een efficiënt zorgbeleid voor 

onder andere het leerproces (Aluede & Egbochuku, 2007), de ontwikkeling en het gedrag van 

leerlingen en diens attitude ten aanzien van de school (Gysbers, Lapan, & Jones, 2000). Bij een 

dergelijk zorgbeleid nemen scholen maatregelen om tegemoet te komen aan de specifieke 

onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen in het algemeen en van risicoleerlingen in het 

bijzonder. Zorg voor leerlingen verloopt via de fasen van een zorgcontinuüm. Enkel indien de 

basiszorg niet voldoende is, wordt in verdere fases meer en meer gespecialiseerde zorg geboden (zie 

verder; Pameijer, Van Beukering, De Lange, Schulpen, & Van de Veire, 2010). Leerlingen worden dan 

ook pas verwezen naar buitenschoolse hulp (BSH) of het buitengewoon onderwijs (BuO) wanneer de 

ondersteuningsmogelijkheden binnen de reguliere schoolwerking ten volle zijn benut en 

onvoldoende effectief blijken (Pameijer, Van Beukering, Schulpen, & Van de Veire, 2007).  

De Vlaamse overheid bevordert een kwaliteitsvol zorgbeleid door middel van diverse 

beleidsinitiatieven die basis- en secundaire scholen stimuleren om hun zorgbeleid uit te bouwen. 

Diverse beleidsinitiatieven kaderen in de internationale beweging naar meer inclusief onderwijs 

(OECD, 2005; Unesco Salamanca verklaring, 1994; United Nations, 2007). Het idee wordt nagestreefd 

dat elk kind recht heeft op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoet komt aan de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling (OECD, 2005). Desalniettemin heeft Vlaanderen in vergelijking 

met andere Europese gebieden veel leerlingen in gesegregeerd onderwijs (Nesse, 2012; Van 

Landegem, & Van Damme, 2009) en wordt er in Vlaanderen veel gebruik gemaakt van BSH 

(Verschueren, Struyf, De Haene, Bodvin, Vervoort, van der Elst, Teppers, in ontwikkeling).  

De belangrijkste beleidsimpulsen en implicaties ervan voor de zorg op school (ZOS) worden in 

paragraaf 1 meer uitgebreid besproken. In paragraaf 2 wordt de probleemstelling en het doel van dit 

onderzoek toegelicht. We ronden deze inleiding af met een overzicht van het rapport (paragraaf 3). 

In bijlage 1 worden de belangrijkste kernconcepten uit dit onderzoek toegelicht (bijlage 1). 

1. Beleidsinitiatieven m.b.t. zorg binnen en buiten de school voor gewoon onderwijs 

Diverse Vlaamse beleidsinitiatieven stimuleren zorg op school en geven richting aan de 

doorverwijzing van leerlingen naar BSH en BuO. Zorg in Vlaamse basis- en secundaire scholen wordt 

gestimuleerd door de beleidsmaatregel betreffende ‘geïntegreerd onderwijs’, het decreet op de 

centra voor leerlingenbegeleiding, het GOK-decreet, de beleidsmaatregel betreffende ‘inclusief 

onderwijs’, het decreet landschap basisonderwijs, het decreet integrale jeugdhulp en het decreet 

betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De beleidsinitiatieven 

worden achtereenvolgens besproken.  

Ten eerste is er de beleidsmaatregel betreffende het ‘geïntegreerd onderwijs’ of ‘GON’ (Decreet 

basisonderwijs 25/02/1997 artikel 11, B.S. 17/04/1997; Besluit van de Vlaamse Regering houdende 

de codificatie betreffende het secundair onderwijs van 17/12/2010, B.S. 24/06/2011; Omzendbrief 

GD/2003/05 van 11/09/2003). Doel van GON is namelijk om leerlingen met een beperking of ernstige 
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leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig, lessen of 

activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs (GO) met hulp vanuit een school 

voor buitengewoon onderwijs (BuO). De school voor buitengewoon onderwijs krijgt daartoe 

aanvullende lestijden en een integratietoelage of -krediet. De GON-begeleider ondersteunt de 

leerling, leerkracht, klasgroep, het schoolteam en/of de ouders. Zo kan de GON-begeleider 

bijvoorbeeld de leerling ondersteunen bij problemen met de leerstof of met de integratie in de 

school en klas, informatie geven aan betrokken leerkrachten over de specifieke problemen van de 

leerling, leerkrachten en ouders ondersteunen… Het aantal uren GON begeleiding is afhankelijk van 

het onderwijstype en de ernst van de handicap. Enkel leerlingen met een inschrijvingsverslag voor 

het BuO komen in aanmerking voor GON. 

Aanleiding voor dit beleidsinitiatief was de hoge mate van segregatie van leerlingen met beperkingen 

(OECD, 1999). Dit samenwerkingsverband tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs was 

conform de in die tijd internationale trend naar meer integratie tussen beide vormen van onderwijs, 

eerder dan conform de huidige trend naar meer inclusie (Van Rompu, Mardulier, De Coninck, Van 

Beeumen, & Exter, 2007). Bij integratie stelt men de vraag hoe men het kind aan de school kan 

aanpassen, terwijl men bij inclusie de vraag stelt hoe men de school kan aanpassen aan de specifieke 

noden van het kind (zie beleidsmaatregel betreffende inclusief onderwijs; Van Rompu et al., 2007). 

Deze beleidsmaatregel had belangrijke implicaties voor de ZOS. Zo konden leerlingen met een attest 

BuO voor het eerst opgevangen worden binnen het GO. GON kon als dusdanig ook de expertise 

binnen het GO voor zorgleerlingen uitbreiden. 

 

Het decreet op de centra voor leerlingenbegeleiding (Decreet van 01/12/1998 betreffende de centra 

voor leerlingenbegeleiding, B.S. 16-11-2007), ten tweede, trad op 1 september 2000 in werking. 

Aanleiding hiertoe waren de profieldiscussies over het Medisch School Toezicht (MST) en het psycho-

medisch-sociale centra (PMS), alsook maatschappelijke noden en (onderwijs)evoluties. Het CLB-

decreet zorgde voor een fusie van het PMS en het MST, alsook voor een fundamentele structurele 

wijziging, schaalvergroting, en een fundamentele verandering in de taakinvulling en 

werkingsprincipes van het CLB (Vermaut, Leens, De Rick, & Depreeuw, 2009).  

Het decreet stelt dat CLB’s schoolondersteunend werken op vier domeinen: het leren en studeren, 

de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. 

Het CLB heeft informatieplicht over het onderwijs, alsook over de welzijns- en 

gezondheidsvoorzieningen voor verschillende doelgroepen. De werkingsprincipes stellen de leerling 

centraal. Men werkt zowel preventief als remediërend, multidisciplinair, vraaggestuurd, subsidiair en 

binnen een aanwijsbaar netwerk, met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Op die manier kan 

het CLB de school ondersteunen bij diverse problematieken. Het decreet stelt expliciet dat 

leerlingenzorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de school en het CLB . 

Het CLB decreet geeft richtlijnen voor de rol van het CLB bij een doorverwijzing naar het BuO. Het 

decreet stelt dat CLB’s op een intensieve wijze en prioritair begeleiding moeten voorzien bij de 

adequate en kwaliteitsvolle verwijzing van leerlingen van het GO naar het BuO en omgekeerd. De 

afsprakennota’s en bijzondere bepalingen van het BuO schrijven het CLB de taak toe om leerlingen te 

testen in functie van hun onderwijsloopbaan en oriëntatie. Om toegelaten te worden tot het BuO 

moeten leerlingen ook een attest van het CLB hebben. De ouders moeten hierin sterk betrokken 

worden (Vermaut et al., 2009).  

Het decreet vermeldt ook specifiek omtrent het gebruik van BSH: “Het centrum zorgt voor een 

gerichte doorverwijzing van leerlingen die daaraan behoefte hebben” (art. 13). Ook in verschillende 
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andere (beleids)teksten wordt aan het CLB een draaischijffunctie toegekend bij het contacteren van 

en samenwerken met BSH (Vandenbroucke, 2007; Vercammen, 2000; Victoir, Driesmans, Casier, & 

Ameloot, 2011; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen 

van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, B.S. 03/09/2009). Het Besluit van de Vlaamse Regering tot 

vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding van 

03/07/2009 (B.S. 03/09/2009) bijvoorbeeld beschrijft onder andere de draaischijffunctie van het CLB 

bij een doorverwijzing naar BSH en de kerntaak van het CLB om samen te werken met relevante 

netwerkpartners of buitenschoolse hulpverleners in functie van de begeleiding en ondersteuning van 

leerlingen, ouders of scholen.  

Het decreet beschrijft het CLB dus als een belangrijke partner bij een doorverwijzing naar BSH en 

BuO. Meer algemeen gesteld wordt het CLB beschreven als een belangrijke partner in het 

zorgcontinuüm binnen de school. Op die manier zette dit decreet ook zijn stempel op de ZOS. 

Ten derde is er het GOK-decreet (Decreet van 28/06/2002 betreffende gelijke onderwijskansen-I, B.S. 

14/09/2002), ter optimalisatie van de ondersteuning voor en ter vermindering van uitsluiting, sociale 

scheiding en discriminatie van leerlingen uit gezinnen die leven in kansarmoede en/of uit gezinnen 

met een migratieachtergrond. Het GOK-decreet bracht het onderwijsvoorrangsbeleid en het project 

zorgverbreding samen. Het onderwijsvoorrangsbeleid werd vanaf 1991 ingevoerd in het 

basisonderwijs om de leerachterstand van kansarme leerlingen met een migratieachtergrond te 

verminderen en hun integratie te verbeteren. Het project zorgverbreding werkte vanaf 1994 ook aan 

de leerachterstand van zowel allochtone als autochtone leerlingen die leven in kansarmoede 

(Poesen-Vandeputte, & Nicaise, 2012).  

Het GOK-decreet steunt op drie krachtlijnen: het recht op inschrijving in de school van keuze, het 

uitbouwen van een lokaal gelijke kansenbeleid en het uitbouwen van een geïntegreerd 

ondersteuningsaanbod (Van Rompu et al., 2007). Het doel van het recht op inschrijving in een school 

naar keuze was gezinnen die leven in kansarmoede ook toegang te geven tot ‘betere’ scholen en 

elitevorming te vermijden; een school mag bijvoorbeeld geen nieuwe inschrijving meer toestaan als 

deze voordien een leerling geweigerd heeft. Het lokaal gelijke kansenbeleid wordt uitgebouwd met 

behulp van lokale overlegplatforms en de commissie inzake leerlingenrechten, de welke de rechten 

van de leerlingen beschermen. Het geïntegreerd ondersteuningsaanbod heeft als doel om een 

zorgbrede werking voor leerlingen (die leven in kansarmoede) te ontwikkelen.  

Hoeveel GOK-uren een school krijgt wordt bepaald door de hoeveelheid leerlingen die voldoen aan 

de gelijkekansenindicatoren: (1) ouders behoren tot de trekkende bevolking, (2) de moeder heeft 

geen diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad 

beroepssecundair onderwijs of een gelijkwaardig studiebewijs (3) kinderen worden buiten het 

gezinsverband opgenomen, (4) het gezin ontvangt een schooltoelage en (5) de thuistaal is niet het 

Nederlands. Hoe meer leerlingen voldoen aan één of meer van de gelijkekansenindicatoren, hoe 

meer extra leraarsuren een school krijgt. 

Hoewel de focus van dit decreet ligt op de ondersteuning van leerlingen uit minderheidsgroepen, 

blijkt uit de krachtlijnen dat het decreet de participatie van alle leerlingen in het gewoon onderwijs 

wil bevorderen. Hierdoor komt het GOK-decreet (al dan niet bedoeld) los van het categorisch denken 

over diversiteit. Bij het categorisch denken over diversiteit wordt zorg geboden aan bepaalde 

doelgroepen, wat opnieuw segregatie veroorzaakt. Bij een multidimensionele visie op diversiteit 

daarentegen, wordt diversiteit gepercipieerd als bestaande uit meerdere soorten dimensies waarop 

men van elkaar kan verschillen, zoals SES, cultuur, etnische achtergrond, taal, lichamelijke 
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capaciteiten…, dewelke een rol spelen in de interactie tussen mensen. Deze factoren zijn niet 

mutueel exclusief en kunnen elkaar beïnvloeden. De relevantie ervan varieert naargelang de situatie 

(Sierens, 2007).  

Verwacht werd dus dat het GOK-decreet zijn invloed op de ZOS zou laten gelden doordat leerlingen 

die leven in kansarmoede (met een migratieachtergrond) meer geholpen zouden kunnen worden 

binnen de school en bijgevolg minder nood hebben aan BSH en BuO.  

 

De beleidsmaatregel betreffende het ‘Inclusief Onderwijs’ of ‘ION’ (Besluit van de Vlaamse regering 

van 12/12/2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke 

handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs, B.S. 02/03/2004), ten vierde, had ook een 

grote impact op de ZOS. Deze beleidsmaatregel gaat verder in tegen de segregatie, conform de 

internationale druk naar meer inclusief onderwijs (Van Rompu et al., 2007). ION maakt inclusief 

onderwijs voor kinderen met een matige tot ernstige mentale beperking mogelijk. Bij ION past de 

school voor gewoon onderwijs zich aan aan de mogelijkheden van de leerling, in tegenstelling tot 

GON waarbij het kind zich aanpast aan de bestaande schoolomgeving. Bij ION worden de eindtermen 

losgelaten en volgt de leerling een individueel traject binnen het gewoon onderwijs. Ook hierbij biedt 

het buitengewoon onderwijs ondersteuning. De regelgeving voorziet hiertoe 5,5 uur aanvullende 

lesuren ondersteuning per week voor onderwijskundige ondersteuning (NO/2008/05).  

Het ION heeft dus op verschillende manieren een invloed op de ZOS: kinderen met een mentale 

beperking kunnen gewoon onderwijs volgen en scholen laten hierbij het gemeenschappelijk 

curriculum los. De school voor GO past zich expliciet aan aan de leerling, in plaats van andersom. 

 

Het decreet landschap basisonderwijs (Decreet van 10/07/2003 betreffende het landschap 

basisonderwijs, B.S. 24/10/2003; Omzendbrief BaO/2005/11, bijlage 3 van 30/06/2005; ontwerp van 

decreet, 14/05/2003), ten vijfde, kwam tegemoet aan de herhaaldelijke vraag van directies en 

leerkrachten naar meer werkingsmiddelen, omkadering en beleidsondersteuning voor onder andere 

zorg.  

Het decreet zorgde voor extra middelen zorgcoördinatie voor alle leerlingen in het gewoon 

basisonderwijs. Basisscholen kunnen hierdoor via de uren zorgcoördinatie hun zorgbeleid verder 

uitbouwen op drie niveaus: (1) zorgtaken op het niveau van de school en de scholengemeenschap, 

(2) zorgtaken op leerkrachtniveau en (3) zorgtaken op leerling niveau. Op niveau van de school en de 

scholengemeenschap kan men bijvoorbeeld multidisciplinair overleg, schoolinterne en –externe 

samenwerking organiseren. Op leerkrachtniveau kan men bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor 

de professionele ontwikkeling en ondersteuning van leraren in hun zorgtaak, zowel preventief als 

remediërend. Op leerling niveau kan men bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor individuele (of 

een groep van) leerlingen, complementair aan de coaching van de leerkracht. Mogelijke activiteiten 

zijn het uitvoeren van handelingsplannen, individuele remediëring, training van de 

basisvaardigheden, het versterken van het welbevinden van een leerling… De zorgtaken op deze drie 

niveaus moeten samenhangen met elkaar. Een zorgbeleid dat zich uitsluitend focust op 

coördinerende taken en visieontwikkeling op schoolniveau zonder ondersteuning te bieden aan de 

leerkracht of leerling, zou dus niet wenselijk zijn.  

Alle basisscholen konden door dit decreet nieuw personeel aanwerven voor zorg, dewelke een 

complementaire en brede expertise hebben in zorg. Dit decreet voert ook scholengemeenschappen 

in op het niveau van het basisonderwijs, dewelke de puntenenveloppe voor zorg ontvangen en 

verdelen via interne afspraken. De oprichting van scholengemeenschappen moet ook de 
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samenwerking tussen scholen bevorderen opdat de middelen, mankracht en deskundigheid ook de 

kleine scholen bereiken. Dit decreet hertekende op die manier de ZOS. 

 

Het decreet integrale jeugdhulp (IJH; Vlaams parlement, 2013), ten zesde, hertekende vanaf 1 maart 

2014 de jeugdhulpverlening in Vlaanderen grondig. Aanleiding voor dit decreet was de versnippering 

en onduidelijkheid binnen het jeugdhulpaanbod van IJH. Doel is dat elke jongeren met een probleem 

zo snel mogelijk de juiste hulp vindt. Hiertoe verbetert IJH de samenwerking en afstemming tussen 

de verschillende Vlaamse sectoren behorende tot de IJH, namelijk het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH), jongerenwelzijn, Kind en Gezin, Algemeen Welzijnswerk met de 

Centra voor Integrale Gezinszorg, Centra Geestelijke Gezondheidszorg en het CLB.  

De jeugdhulpverlening wordt opgesplitst in rechtstreeks toegankelijke en niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp. De rechtstreeks toegankelijke hulp is vrij toegankelijk voor iedereen via de 

brede instap en kan zowel algemeen als gespecialiseerd zijn. Diensten die voor de brede instap 

instaan, zoals onder andere het CLB, Kind en Gezin, en het Algemeen WelzijnsWerk, bieden hulp die 

losstaat van probleemkenmerken. Zij voorzien namelijk onthaal, vraagverheldering, 

aanbodverheldering, formuleren een hulpverleningsvoorstel, voorzien kortdurende hulp en gerichte 

verwijzing indien nodig. Daarnaast bieden ook meer probleemgebonden diensten rechtstreeks 

toegankelijke hulp, zoals de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de Vlaamse vereniging voor 

personen met een handicap, jongerenwelzijn…  De niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp biedt 

meer ingrijpende hulp maar is niet vrij toegankelijk voor cliënten. De intersectorale toegangspoort 

beslist over de toelating tot en de meest aangewezen soort niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp 

bij vragen naar meer ingrijpende hulp dan de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp kan voorzien. Het 

CLB speelt hierbij een belangrijke rol als rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en kan leerlingen via 

een aanmelding bij de intersectorale toegangspoort doorverwijzen naar niet-rechtstreeks 

toegankelijke jeugdhulp (Germeijs, 2013).  

Het installeren van de toegangspoort heeft als doel om vraag naar en aanbod van hulp duidelijk van 

elkaar te scheiden, alsook enkel niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in te schakelen wanneer 

dit echt nodig is. Verwacht wordt dat de doorverwijzing naar en het gebruik van BSH vergemakkelijkt 

wordt door dit decreet, hetgeen de ZOS kan verlichten. Er zijn echter een aantal vormen van 

jeugdhulp die buiten het toepassingsgebied van de IJH vallen, bijvoorbeeld kinder- en 

jeugdpsychiatrie, drughulp, paramedici, OCMW, huisartsen, privépsychologen... Deze hulpverlening 

moet zelf afstemming zoeken met het vernieuwde hulpverleningslandschap (Germeijs, 2013). 

 

Het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet, 

Decreet van 12/03/2014, B.S. 28-08-20141), tot slot, zet vanaf 1 september 2015 een stap verder 

naar meer inclusief onderwijs. De vaststelling dat Vlaanderen koploper blijft wat betreft het aantal 

leerlingen dat gesegregeerd onderwijs volgt (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2010; Nesse, 2012), heeft sinds 2008 een nieuw wettelijk kader gestimuleerd dat gewoon 

onderwijs meer mogelijk maakt voor leerlingen met beperkingen. Zo kreeg in 2008 het decreet voor 

het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid vorm (Decreet houdende een kader voor 

het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid, 10/07/2008) en keurde in 2009 de 

                                                           
1 Het M-decreet streeft dezelfde aspecten na als het ‘passend onderwijs’ in Nederland, dat vanaf 1 augustus 

2014 in werking is getreden (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, 2012). 
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Belgische overheden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (United 

Nations, 2007) goed (zie ook verder).  

Het M-decreet wil tegemoet komen aan deze segregatie. Het buitengewoon onderwijs blijft bestaan 

voor kinderen die het nodig hebben, maar het inclusief onderwijs moet een eerste optie worden. 

Leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen hebben door het M-decreet 

namelijk recht op inschrijving en redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. Redelijke 

aanpassingen zijn maatregelen die het effect van de beperking neutraliseren zoals bijvoorbeeld het 

gebruik van laptops en rekenmachines in de les, langere toets tijden… Leraren en scholen worden 

gestimuleerd om veel gerichter invulling te geven aan remediëring en differentiatie.  

Het M-decreet ziet een handicap niet enkel als een persoonlijk probleem, maar ook als een 

afstemmingsprobleem tussen de school- en klascontext enerzijds en de onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling anderzijds. Het decreet stimuleert dan ook het denken in 

termen van ‘aanpassingen’ en ‘onderwijsbehoeften’ eerder dan het denken in termen van 

‘stoornissen’ en ‘diagnoses’ en schuift het handelingsgericht werken naar voor (zie ook verder).  

Om een leerling door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs moet de school voor gewoon 

onderwijs eerst de fasen van het zorgcontinuüm doorlopen (zie hoofdstuk 2) en kunnen aantonen 

welke redelijke aanpassingen ze deden voor de betreffende leerling, waarna ze moeten aantonen dat 

deze aanpassingen onvoldoende waren en dat de nodige aanpassingen om de leerling binnen het 

gemeenschappelijk curriculum mee te blijven nemen disproportioneel zijn. Een school kan enkel in 

uitzonderlijke omstandigheden motiveren dat het doorlopen van een het zorgcontinuüm niet 

relevant is. Het CLB krijgt een sterkere rol bij het in kaart brengen van mogelijke aanpassingen in het 

gewoon onderwijs en bij het oriënteringsproces naar het buitengewoon onderwijs; enkel het CLB kan 

een geldig verslag opstellen voor een inschrijving in het buitengewoon onderwijs. 

De typologie in het buitengewoon onderwijs blijft bestaan maar wordt geactualiseerd. Zo zullen 

kinderen met een licht mentale achterstand (type 1) en kinderen met leerstoornissen (type 8) indien 

nodig naar het type ‘basisaanbod’ gaan, dat aangepast is aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Het 

basisaanbod is echter bedoeld om tijdelijk te zijn; leerlingen in het type ‘basisaanbod’ worden om de 

twee jaar geëvalueerd om te kijken of zij naar het gewoon onderwijs kunnen overgaan, mits redelijke 

aanpassingen. Type 9 wordt opgericht voor leerlingen met autismespectrumstoornissen en een 

normale begaafdheid die niet mits redelijke aanpassingen in het GO kunnen blijven.  

Om deze leerlingen met beperkingen op te vangen in het gewoon onderwijs, wordt de expertise van 

het BuO gebruikt. Door het M-decreet verschuiven middelen namelijk van het BuO naar het GO. De 

bestaande ondersteuning vanuit het BuO voor het GO, zoals GON- en ION-begeleiding blijft 

daarnaast bestaan. Er wordt verwacht dat de behoefte aan BSH en BuO vermindert door het M-

decreet. 

Het M-decreet is een belangrijke stap in de optimalisering van de zorg voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. Scholen staan voor nieuwe uitdagingen: het gewoon onderwijs neemt meer 

leerlingen met beperkingen op en het BuO ondersteunt hierin het gewoon onderwijs. De 

doorverwijzing naar het BuO moet beantwoorden aan de fasen van het zorgcontinuüm en moet 

uitvoerig beargumenteerd worden. Het is de wens dat het gewoon en het buitengewoon onderwijs 

nauwer samenwerken in de zorg voor leerlingen en hun expertise delen. 

De beleidsmaatregel betreffende ‘geïntegreerd onderwijs’ en ‘inclusief onderwijs’ gaven leerlingen 

met een attest voor BuO expliciet toegang tot het GO, mits extra ondersteuning vanuit het BuO. Het 

decreet op de centra voor leerlingbegeleiding en integrale jeugdhulp positioneert het CLB expliciet in 
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het zorgcontinuüm voor het gewoon onderwijs. Het GOK-decreet en decreet landschap 

basisonderwijs voorzien scholen van extra middelen voor zorgleerlingen. Het M-decreet wil tot slot 

de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het gewoon onderwijs uitbreiden 

in samenwerking met de expertise van het BuO. 

2. Probleemstelling en doel onderzoek 

Hoewel de aandacht voor zorg op school de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen, zijn er 

aanwijzingen dat scholen en leerkrachten vandaag de dag hun handelen (nog) niet altijd voldoende 

afstemmen op de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van alle leerlingen binnen het 

gewoon onderwijs. Zo hebben bovenstaande beleidsinitiatieven tot op heden niet geleid tot een 

afname van de individuele hulp of zorg buiten de school voor gewoon onderwijs. In sommige scholen 

blijkt zelfs tot 30% van de leerlingen in behandeling bij een externe hulpverlener (Van Damme, 2006). 

Daarnaast stijgt het aantal leerlingen in het BuO (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012), 

waardoor België koploper is in vergelijking met andere Europese landen wat betreft het aantal 

leerlingen dat gesegregeerd onderwijs volgt (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2010; Nesse, 2012). Onderzoek stelt ook dat sommige groepen leerlingen meer kans 

hebben om door verwezen te worden naar het BSH dan wel naar BuO (zie ook hoofdstuk 2), wat kan 

duiden op sociale ongelijkheid in de toeleiding naar zorg (TnZ). 

 

Doel van dit onderzoeksproject is om, gegeven de huidige context, de bestaande praktijken inzake 

TnZ in kaart te brengen en te verklaren aan de hand van factoren op kind-, gezins-, school-, en breder 

maatschappelijk niveau. We vragen ons meer bepaald af of de algemene maatschappelijke tendens 

tot medicalisering en problematisering van niet-normatieve ontwikkeling, de wijze waarop zorg op 

school vorm krijgt, en specifieke kind- en gezinskenmerken samenhangen met de manier van TnZ. De 

wenselijkheid van deze praktijken wordt ook onderzocht. 

 

3. Overzicht rapport 

In het volgende hoofdstuk beschrijven we relevante literatuur, waarna we onze onderzoeksvragen 

formuleren (hoofdstuk 2). Daarna staan we stil bij de methodologie van onderzoeksfase 1 (hoofdstuk 

3) en onderzoeksfase 2 (hoofdstuk 4). We sluiten af met voorlopige resultaten van fase 1 (hoofdstuk 

5).  
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Hoofdstuk 2 

Theoretisch kader en onderzoeksvragen 
 

In deze paragraaf wordt empirisch onderzoek omtrent toeleiding naar zorg (TnZ) besproken. We 

bespreken eerst de huidige context van zorg op school (ZOS, paragraaf 1). Vervolgens bespreken we 

de (toeleiding naar) zorg binnen de school voor gewoon onderwijs (TnZGO, paragraaf 2), de 

toeleiding naar buitenschoolse hulp (TnBSH, paragraaf 3), de toeleiding naar het buitengewoon 

onderwijs (TnBuO, paragraaf 4) en lange termijn gevolgen van TnZ (paragraaf 5). We sluiten af met 

onze onderzoeksvragen (paragraaf 6). 

 

1. Huidige context van zorg op school 

In deze paragraaf bespreken we de huidige context van ZOS. We staan eerst stil bij de trend naar 

meer inclusief onderwijs (paragraaf 1.1.) en vergelijken nadien het medisch model met het sociaal 

model (paragraaf 1.2.). 

Vooreerst staan we kort stil bij een relevant onderzoek met betrekking tot zorg op school, waarnaar 

we vaak verwijzen in komende paragrafen. Struyf e.a. (2012) brachten het zorgbeleid in gewone 

basis- en secundaire scholen in Vlaanderen in kaart, alsook kenmerken en predictoren van het 

zorgbeleid. Zij voerden hiertoe een grootschalig survey-onderzoek bij leerkrachten (n=3894), 

zorgverantwoordelijken (n=316) en directies (n=204) uit een representatieve steekproef van 166 

basisscholen en 82 secundaire scholen (Struyf, Verschueren, Verachtert, & Adriaensens, 2012). 

1.1. Trend naar meer inclusief onderwijs  

 

Inclusief onderwijs wordt internationaal meer en meer nagestreefd (OECD, 2005; Unesco Salamanca 

verklaring, 1994; United Nations, 2007); Elk kind heeft recht op inclusief en kwaliteitsvol onderwijs 

aangepast aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind (OECD, 2005). In plaats van zich af te 

vragen hoe men het kind aan de school kan aanpassen (integratie), vraagt men zich af hoe men de 

school kan aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van het kind (inclusie) (De Geyter, 

2004).  

 

Ook in Vlaanderen wil men het grote aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften dat 

gesegregeerd onderwijs volgt (Van Landegem & Van Damme, 2009) terugdringen. Zo werd sinds 

2008 een nieuw wettelijk kader opgebouwd dat streeft naar meer inclusief onderwijs. In 2008 werd, 

ten eerste, het decreet omtrent het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid 

goedgekeurd (Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke 

behandelingsbeleid, 10/07/2008). Dit decreet heeft onder andere als doel een evenwichtige 

participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen, ongeacht de handicap of 

gezondheidstoestand van een persoon. In 2009, ten tweede, keurde de Belgische overheden het VN-

verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Doel van dit verdrag is het 

bevorderen van de realisatie van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden voor alle personen 

met een handicap. In 2014, ten derde, werd het M-decreet goedgekeurd (zie eerder). 
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Het M-decreet wil naast meer inclusief onderwijs ook de samenwerking tussen het gewoon 

onderwijs (GO) en buitengewoon onderwijs (BuO) verder stimuleren. Het CLB-decreet gaf hiertoe 

ook reeds aanzet en stelt dat het CLB de samenwerking tussen het GO en BuO moet ondersteunen. 

Uit onderzoek naar de wenselijkheid en realisatie van het CLB-decreet blijkt dat deze ondersteuning 

(zeer) wenselijk is volgens CLB-medewerkers en schoolpersoneelsleden van zowel het gewoon als 

BuO. De realisatie van deze taak wordt echter (zeer) laag ingeschat door CLB-medewerkers en 

schoolpersoneelsleden (Vermaut et al., 2009). Ook ander onderzoek besluit dat de samenwerking 

tussen het GO en BuO weinig is uitgebouwd (Struyf et al., 2012).  

 

Deketelaere e.a. (1999) evalueerden enkele experimentele of piloot samenwerkingsverbanden 

tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs in 12 basisscholen door middel van een analyse 

van verslagen van vergaderingen tussen het GO en het BuO, en interviews en/of vragenlijsten bij de 

directie, leerkracht, zorgleerkracht en coördinator van het samenwerkingsverband tussen het GO en 

BuO. Het doel van deze samenwerkingsverbanden was om leerlingen langer in het GO te houden en 

de competentie van het BuO over te dragen naar het GO. De samenwerking tussen het GO en het 

BuO zelf verliep meestal moeilijk. De samenwerking verliep beter naarmate het thema van de 

samenwerking dicht aansloot bij de prioriteit van de school, er een vaste dag voorzien was dat de 

coördinator van het samenwerkingsproject op de school was, de coördinator systematisch 

participeerde aan multidisciplinair overleg, de directeur het project actief opvolgde, het project als 

vast agendapunt op personeelsvergaderingen besproken werd, leerkrachten van het GO konden 

participeren in het BuO (eerder dan enkel kennisuitwisseling te doen) en er meer uitwisseling op 

leerkrachtniveau gestimuleerd werd. Het resultaat van de samenwerkingsverbanden was echter dat 

leerkrachten meer vertrouwen kregen in het BuO en daardoor ouders sneller adviseerden om hun 

kind naar het BuO te laten gaan. Scholen voor gewoon onderwijs gaven wel aan type 8-leerlingen 

beter op te kunnen vangen. De betrokkenheid van het CLB in de samenwerkingsverbanden was 

eerder beperkt (Deketelaere, Vandenberghe, & Ghesquière, 1999). 

 

Het GO en BuO kunnen ook met elkaar in contact komen door middel van de scholengemeenschap 

waarvan zij deel uitmaken (zie decreet betreffende het landschap basisonderwijs). Ongeveer 30% van 

de scholengemeenschappen is gemengd, met zowel scholen uit het GO als het BuO. De regelgeving 

stelt dat scholengemeenschappen afspraken maken over de wijze waarop de school voor BuO haar 

deskundigheid ter beschikking stelt voor zover er een school voor BuO deel uitmaakt van een 

scholengemeenschap (art. 4 en 5, decreet betreffende landschap basisonderwijs). Daarnaast kan een 

scholengemeenschap ook een samenwerkingsakkoord afsluiten met scholen voor BuO die niet tot de 

scholengemeenschap behoren. Hoewel de scholengemeenschappen kunnen resulteren in mooie 

samenwerkingsverbanden tussen het GO en het BuO, is de betrokkenheid van BuO-scholen in veel 

scholengemeenschappen laag. De meerwaarde van scholengemeenschappen is voor het 

buitengewoon onderwijs namelijk niet altijd duidelijk (VVKBuO, 2009).  

 

1.2. Medisch model versus sociaal model  

 

De visie op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kan ingegeven worden door een eerder 

medisch gericht model dan wel een eerder sociaal gericht model. In het medisch model gaat men uit 

van een onmiddellijk verband tussen een aandoening en een beperking; men ervaart met andere 

woorden een beperking omdat men een aandoening heeft. Hier spelen percentielen, IQ-scores en 
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diagnoses een grote rol (Demuijnck & le Clainche, 2007). Het kijken naar beperkingen vanuit een 

sociaal model, daarentegen, stelt dat niet elke aandoening een beperking vormt. Aandoeningen 

vormen namelijk enkel een beperking wanneer de sociale omgeving hier niet aan aangepast is 

(Demuijnck et al., 2007). Deze twee modellen of visies op leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften worden achtereenvolgens besproken. 

 

1.2.1. Medisch model 

Het gebruik van BSH en de doorverwijzing naar BuO kan gekaderd worden in het medisch (deficit) 

model en de hierbij horende beweging naar medicalisering en standaardisering van klinische 

hulpverlening. Medicalisering duidt in eerste instantie op het denken in termen van of het zien van 

problemen in termen van psychiatrische diagnoses of stoornissen en in tweede instantie op het 

koppelen van een voorgestructureerd behandelingsplan aan deze diagnoses (De Haene, Rober, 

Adriaenssens, & Verschueren, 2012; Meijer, 2003; Saeys, 2005; van der Gaag, 2004). Men legt het 

probleem bij de leerling zelf en de hulp focust zich dan ook op de leerling, eerder dan op de 

omgeving (Petry, Ghesquière, & Jansen, 2013). 

De klassieke psychodiagnostiek speelt een belangrijke rol in de medicalisering van psychische 

klachten. Psychiatrische termen worden ook meer en meer gebruikt in het onderwijs (Meijer, 2003). 

Het diagnosticeren van problemen roept echter medische antwoorden op voor psychologische 

vraagstukken, de welke eerder contraproductief kunnen werken op psychologisch vlak (Saeys, 2005). 

Daarnaast houden de huidige classificatiesystemen te weinig rekening met ontwikkelingsfenomen 

(van der Gaag, 2004).  

Medisch georiënteerde classificatiesystemen, zoals bijvoorbeeld de DSM-5, en interventiemodellen 

brengen maatschappelijke gevolgen met zich mee. Zo kan een diagnose een noodzakelijke 

voorwaarde zijn om (gefinancierde) zorg te krijgen. Daarnaast wordt deze zorg meer en meer 

opgenomen door gespecialiseerde teams. In deze paragraaf bespreken we de vastgestelde stijging in 

het aantal diagnoses bij leerlingen (paragraaf 1.2.1.1.), de rol van een diagnose als voorwaarde voor 

(terugbetaling van) hulp (paragraaf 1.2.1.2.) en zorg door specialisten (paragraaf 1.2.1.3.). 

1.2.1.1. Stijging in aantal diagnoses 

 

Van den Broeck e.a. (2012) onderzochten in een representatieve steekproef van 71 scholen uit 

Vlaanderen en het Brussels hoofdstedelijk gewest het aantal diagnoses in het gewone 

basisonderwijs. Bij 11 715 leerlingen werd nagegaan of ze een diagnose hadden, welke diagnose ze 

hadden, of het hebben van een diagnose de kans op comorbiditeit vergroot, en of de kans op een 

diagnose samenhangt met het geslacht, de thuistaal en de opleiding van de ouders (Geerts, & 

Heyninck, 2012).  

De resultaten tonen aan dat 7.5% van alle basisschoolleerlingen minstens één diagnose heeft, 

variërend van 3.5% in het eerste leerjaar tot 10.5% in het zesde leerjaar. In vergelijking met 

internationaal prevalentieonderzoek zijn deze cijfers vrij hoog. In deze steekproef zitten immers geen 

leerlingen uit het buitengewoon onderwijs (van den Broeck et al., 2012). De belangrijkste oorzaak 

hiervan is volgens hen de koppeling die in de praktijk meer en meer gemaakt wordt tussen het 

hebben van een diagnose en het ‘recht’ op specifieke maatregelen (zie ook paragraaf 1.2.1.2.; van 

den Broeck & Staels, s.d.), hoewel deze koppeling met het M-decreet meer en meer wordt 
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losgelaten. Dyslexie komt in het basisonderwijs het vaakst voor (2.8%), gevolgd door ADHD (2.2%) en 

autisme (1.25%). Comorbiditeit komt voor bij 17% van de kinderen met een diagnose, en 

voornamelijk tussen ADHD en dyslexie, tussen ADHD en autisme en tussen dyslexie en dyscalculie 

(van den Broeck et al., 2012).  

Daarnaast blijkt de kans op een diagnose samen te hangen met het geslacht, de thuistaal en de 

opleiding van de ouders. Zo hebben jongens meer kans op een diagnose ADHD, ASS, dyslexie of 

dysorthografie dan meisjes, terwijl meisjes enkel een hogere kans hebben op dyscalculie dan 

jongens. Kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands hebben daarnaast maar een half zo 

grote kans op een diagnose dan kinderen met als thuistaal wel het Nederlands. Tot slot hebben 

kinderen van ouders met een diploma secundair onderwijs of niet-universitair hoger onderwijs meer 

kans op een diagnose dan kinderen van ouders met enkel een diploma lager onderwijs of universitair 

onderwijs (van den Broeck et al., 2012). Deze bevindingen liggen in lijn met de bevindingen over GON 

en ION, hetgeen een diagnose als voorwaarde vooropstelt (zie verder; Petry et al., 2013). 

De onderzoekers concluderen dat er een stijging is in het aantal diagnoses en stellen een ongelijke 

verdeling vast van deze diagnoses. Niet elk kind heeft namelijk evenveel kans om een diagnose te 

krijgen (van den Broeck et al., 2012). 

1.2.1.2. Diagnose als voorwaarde voor (terugbetaling van) hulp binnen en buiten de 

school 

 

Het onderzoek van Struyf e.a. (2012) duidt op een verschillend belang van een diagnose of attest 

voor zorg op school in het basis- en secundair onderwijs. Zo gaven bijna alle deelnemers uit het 

basisonderwijs aan dat hun school voor leerlingen zonder een attest ook een individueel zorgplan 

opstelt, terwijl bijna alle deelnemers uit het secundair onderwijs aangaven dat hun school enkel een 

individueel zorgplan opstelt voor leerlingen met een attest (Struyf et al., 2012). Een diagnose is met 

andere woorden meer een voorwaarde voor zorg op school in het secundair onderwijs dan in het 

basisonderwijs.Daarnaast blijkt uit verschillende beleidsteksten dat een diagnose of (gemotiveerd) 

verslag vanuit het CLB een voorwaarde is voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, GON, en 

ION. Een diagnose of testresultaten zijn ook vaak een voorwaarde voor terugbetaling van hulp. Zo 

hanteren logopedisten bijvoorbeeld criteria om te bepalen wanneer een behandeling kan 

terugbetaald worden door de ziekteverzekering en wanneer niet. Vaak zijn percentielscores op 

diagnostische testen hierbij bepalend (De Bodt, Mertens, & Lefevere, 2009). 

Onderzoek stelt echter dat diagnoses doorgaans voornamelijk worden toegewezen aan leerlingen uit 

de sociale middenklasse (van den Broeck et al., 2012). Daarnaast hebben kinderen met een 

migratieachtergrond ook minder kans op het krijgen van een diagnose dan kinderen zonder een 

migratieachtergrond (Huss, Hölling, Kurth, & Schlack, 2008). De studie van Vega e.a. (1999) in de V.S. 

toont echter dat zelfs mensen met een migratieachtergrond met een diagnose minder beroep doen 

op de mentale gezondheidszorg (Vega, Kolody, Aguilar-Gaxiola, & Catalano, 1999). Aangezien een 

diagnose een voorwaarde kan zijn voor hulp binnen en buiten de school, kan de toegang tot zorg 

voor lage SES-gezinnen op deze manier bemoeilijkt worden. McMiller en Weisz (1996) nuanceren dat 

leden uit bepaalde etnische minderheidsgroepen veeleer familie of mensen uit de bredere 

gemeenschap contacteren bij problemen, eerder dan professionelen.  

1.2.1.3. Zorg door specialisten 
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Uit het onderzoek van Struyf e.a. (2012) naar de zorgvisie en het zorgbeleid in Vlaamse scholen blijkt 

dat, in vergelijking met het basisonderwijs, in het secundair onderwijs het idee sterker aanwezig is 

dat zorg best wordt opgenomen door specialisten. De stelling dat zorg best verleend wordt door 

specialisten binnen en buiten de school wordt in het secundair onderwijs meer onderschreven dan 

de stelling dat zorg best wordt verleend door de klastitularis of klasleraar. Het basisonderwijs is 

gemiddeld meer overtuigd dat zorg best verleend wordt door de klastitularis of klasleraar (Struyf et 

al., 2012). Het onderzoek peilde naar de zorgvisie in het algemeen en het verlenen van hulp aan 

‘zorgleerlingen’, waarbij deze omschreven worden als leerlingen met specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften die omwille van zeer uiteenlopende redenen in hun participatiemogelijkheden 

aan het onderwijs beperkt zijn. Deze redenen kunnen variëren wat betreft hun aard (cognitieve, 

psychische, sociale of fysieke problemen), hun duur (bv. tijdelijk of meer permanent), hun ernst en 

hun oorzaak (bv. aanleg, thuismilieu). Ander onderzoek in Vlaanderen wijst uit dat meer dan 40% van 

de leerlingen met een diagnose extern door een logopedist geholpen wordt (van den Broeck et al., 

2012). Ook cijfergegevens (zie paragraaf 3.1.) duiden op het (toenemend) veelvuldig gebruik van 

BSH.  

Deze toenemende nadruk op gespecialiseerde interventie in het omgaan met variatie in 

ontwikkelingstrajecten kan echter maatschappelijke gevolgen hebben. Op die manier worden 

(normale) verschillen in ontwikkelingstrajecten van kinderen immers steeds vaker geproblematiseerd 

(Kinderrechtencommissariaat, 2011). Daarnaast stelt het Vlaams Verbond van het Katholiek 

secundair onderwijs en het VCLB (2006) in hun mededeling over leerlingen met leerstoornissen in het 

secundair onderwijs dat deze leerlingen vaak al een hele weg afgelegd hebben in buitenschoolse 

hulp, waardoor alle vormen van extra hulp een belasting kan zijn voor deze leerlingen. 

Professionelen zouden hiervoor dan ook waakzaam moeten zijn (VVKSO en VCLB, 2006).  

1.2.2. Sociaal model 

 

In tegenstelling tot het medisch model, dat louter focust op kindfactoren, brengt het sociale model 

ook de omgeving in rekening bij het inschalen van de beperkingen van een leerling. Het sociale 

model stelt namelijk dat aandoeningen enkel een beperking vormen wanneer de omgeving hier niet 

aan aangepast is. Een beperking wordt dan ook gezien als een mismatch tussen persoonlijke 

bekwaamheiden en sociale vereisten. Men kan beide onderdelen veranderen: naast het individu kan 

men ook de omgeving aanpassen (Demuijnc et al., 2007). Zo heeft een leerling in een rolstoel 

bijvoorbeeld moeite om op de eerste verdieping te geraken. Hieraan kan men tegemoet komen door 

alle lessen van deze leerling in een klaslokaal op het gelijkvloers te laten doorgaan. 

 

Dit sociaal model bouwt verder op de ecologische theorie van ontwikkeling en gedrag, dat een 

interactie vooropstelt tussen de persoon en zijn omgeving (Bronfenbrenner, 1979). Een beperking is 

dan het resultaat van de wisselwerking tussen personen met aandoeningen enerzijds en de sociale 

en fysieke drempels in de omgeving die hen beletten ten volle deel te nemen aan de maatschappij 

anderzijds. 

Hierbij aansluitend ziet het M-decreet een handicap ook als een afstemmingsprobleem tussen de 

school- en klascontext enerzijds en de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling anderzijds. 

Het decreet stimuleert dan ook het denken in termen van ‘aanpassingen’ en ‘onderwijsbehoeften’ 
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(cf. sociaal model) eerder dan het denken in termen van ‘stoornissen’ en ‘diagnoses’ (cf. medisch 

model). Niet de leerlingen moeten zich aanpassen, maar wel de school past zich aan aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij komen drempels in de onderwijsomgeving in beeld voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

 

2. Zorg(continuüm) op school  

 

Zorg op school kan zich richten op verschillende doelen en domeinen. Zo kan zorg preventief of 

remediërend zijn. Zorg kan zich richten op cognitieve, psychische, sociale of fysieke problemen. De 

duur (bijvoorbeeld tijdelijk of permanent), ernst en oorzaak (bijvoorbeeld aanleg of thuismilieu) van 

de problemen waarmee leerlingen geconfronteerd worden, kunnen verschillen (Struyf et al., 2012). 

 

In een school kunnen verschillende mensen instaan voor de zorg voor leerlingen: leraren, 

zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders, GON-/ION-begeleiders, CLB-medewerkers… Het verlenen van 

zorg wordt beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele school (Vrancken & 

Vandewiele, 2002).  

 

Leraren spelen een centrale rol in de zorg voor leerlingen, zij zijn als het ware ‘eerstelijnshelpers’ in 

het onderwijs. Leraren beschikken namelijk over waardevolle informatie, kunnen extra zorgnoden 

signaleren (Detrez, Bosman, Gombeir, 2002) en zijn spilfiguren in het aanbieden van onderwijs op 

maat (Pameijer et al., 2010). Daarom moeten leraren het verlenen van zorg tot hun takenpakket 

rekenen en voldoende handelingsbekwaamheid tonen om deze taak op te nemen (Detrez et al., 

2002; Rothi, Leavy, & Best, 2008). Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat leraren 

verschillen van elkaar wat betreft de breedte van hun taakopvatting. Leraren kunnen ook verschillen 

wat betreft hun handelingsbekwaamheid of het geloof in het eigen kunnen om succesvol onderwijs 

te geven aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Pas, Bradshaw, & Hershfeldt, 2012). 

Doorgaans rapporteren leraren uit het basisonderwijs (BaO) een bredere taakopvatting en een 

hogere handelingsbekwaamheid dan leraren uit het secundair onderwijs (SO; Aelterman, 2001; 

Aelterman, Engels, Van Petegem, & Verhaeghe, 2003; Struyf et al., 2012; Verbruggen & Aelterman, 

1996; Wilson, Hall, & Hall, 2007).  

 

Uit verschillend onderzoek in Vlaanderen blijkt dat scholen al veel maatregelen nemen voor 

zorgleerlingen (Mys, 2009; Struyf et al., 2012). In deze paragraaf staan we stil bij het idee van 

geïntegreerde zorg, de uitwerking van het zorgbeleid in Vlaanderen, het zorgcontinuüm, en de 

geboden zorg in de klas. 

 

Geïntegreerde zorg 

Het belang van geïntegreerde zorg in scholen wordt steeds meer benadrukt in onderwijskundige en 

schoolpsychologische literatuur (Galassi & Akos, 2004). In het ideaalmodel van geïntegreerde zorg 

zijn alle leraren betrokken in de zorg aan leerlingen en integreren leraren deze zorg in hun 

pedagogische aanpak (Aluede, Imonikhe, & Afen-Akpaida, 2007). ‘Zorg aan leerlingen’ krijgt dan de 

betekenis van ‘het geheel van in het curriculum opgenomen activiteiten gericht op het stimuleren 

van de ontwikkeling van alle leerlingen’ (Best, Lang, Lodge, & Watkins, 1995; Bouverne-De Bie & 
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Verschelden, 1998). Er wordt verwacht dat leerlingen minder BSH nodig hebben en minder worden 

doorverwezen naar het BuO naarmate de zorg op hun school meer uitgewerkt is.  

Geïntegreerde zorg refereert verder aan een ‘whole-school approach’, waarbij de school enkele 

cruciale kenmerken met betrekking tot zorg vertoont. Cruciale kenmerken die door verschillende 

auteurs worden aangehaald zijn (1) een duidelijke zorgvisie, (2) de ondersteunende rol van de 

directie, (3) ondersteunende structuren en systemen binnen de school, (4) schoolinterne 

samenwerking (5) samenwerking met ouders, (6) samenwerking met externen (in de Vlaamse 

onderwijscontext bijvoorbeeld het CLB, buitenschoolse hulpverleners, buitengewoon onderwijs, 

pedagogische begeleidingsdienst, scholengemeenschap…) en (7) professionalisering van het 

schoolteam (Jacobs & Struyf, 2010). Een ‘whole school approach’ rond zorg impliceert dus dat de 

school ook investeert in een netwerk en een goed uitgebouwde overlegstructuur met buitenschoolse 

hulpverleners.  

Zorgbeleid in het Vlaamse onderwijs 

 

Scholen zijn vrij om hun zorgbeleid naar hun aanvoelen en goeddunken uit te werken (Bouverne-De 

Bie & Vettenburg, 1993; Ponte & van Veen, 1994). Verwacht wordt dat de nood aan doorverwijzing 

naar het BSH en BuO verminderd naarmate het zorgbeleid beter is uitgewerkt.  

In het vervolg van deze paragraaf bespreken we enkele onderzoeksbevindingen van Struyf e.a. 

(2012). Het betreft de visie op en de uitwerking van een geïntegreerd zorgbeleid, de positie van de 

zorgverantwoordelijke en de wijze waarop zorg in de klas wordt vormgegeven. We sluiten af met 

enkele Nederlandse onderzoeksbevindingen omtrent het zorgbeleid.  

Met betrekking tot een geïntegreerd zorgbeleid, ten eerste, bleek dat de grote meerderheid van de 

schoolteams een geïntegreerde zorgaanpak tracht te realiseren. Het zorgbeleid is echter in 

basisscholen doorgaans meer uitgewerkt dan in secundaire scholen. De taakopvatting2 en de 

handelingsbekwaamheid van leraren bleken positief samen te hangen met de visie op geïntegreerde 

zorg en het zorgbeleid op school. Vooral schoolteams uit het secundair onderwijs zijn minder van 

mening zijn dat zorg geboden moet worden door leerkrachten; zij zien dit eerder als een taak voor 

specialisten (Struyf et al., 2012).  

Met betrekking tot de positie van de zorgverantwoordelijke in de school, ten tweede, bleek dat 

zorgverantwoordelijken het meeste tijd besteden aan ondersteuning van leerlingen en leraren en het 

minst aan samenwerking met externen3 en ouders. Zorgverantwoordelijken van het basisonderwijs 

ondersteunen relatief meer de leraren dan zorgverantwoordelijken in het secundair onderwijs. Alle 

schoolpersoneelsleden waarderen het werk van de zorgverantwoordelijken sterk. 

Schoolpersoneelsleden zijn tot slot het meest tevreden wanneer zorgverantwoordelijken sterk 

inzetten op taken naar de vier verschillende partners toe: leerlingen, ouders, leerkrachten en 

externen, hetgeen meer gebeurt in het basisonderwijs dan in het secundair onderwijs. In dit 

onderzoek gaan we na wat de rol is van zorgverantwoordelijken bij de doorverwijzing naar BSH en 

BuO (Struyf et al., 2012).  

                                                           
2
 Beschouwen leraren de zorgverlening aan leerlingen als hun taak of beschouwen ze dat als de taak van 

andere personen? 
3

 CLB, buitenschoolse hulp, buitengewoon onderwijs, pedagogische begeleidingsdiensten en de 
scholengemeenschap. 
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Wanneer men de zorg in de klas bevraagt, ten derde, blijkt dat leraren vooral instaan voor het 

verlenen van een goede preventieve basiszorg en het verlenen van verhoogde zorg wanneer 

leerlingen hier behoefte aan hebben, conform het hierboven beschreven zorgcontinuüm. Leraren 

zien het ook als hun taak om problemen te signaleren. Het nemen van individuele maatregelen 

wordt wel onderbouwd op basis van gegevens, maar de maatregelen worden zelden geëvalueerd of 

bijgestuurd. Leraren voelen zich in het algemeen handelingsbekwaam op het vlak van zorg en meer 

concreet in het nemen van concrete zorgmaatregelen in de klas en in het samenwerken op vlak van 

zorg. Leraren uit het basisonderwijs en in mindere mate ook leraren uit het secundair onderwijs 

leggen tot slot de verantwoordelijkheid voor zorgverlening niet enkel bij de zorgverantwoordelijken 

of externe diensten, maar ook bij henzelf; ze hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van 

leerlingen (Struyf et al., 2012). 

Uit Nederlands onderzoek (Ledoux et al., 2008) blijkt dat in basisscholen waar de directies een 

positievere visie hebben op inclusie van zorgleerlingen, leerkrachten positiever zijn over het 

zorgbeleid op school en leerkrachten – volgens hun directie – beter kunnen omgaan met 

zorgleerlingen. Leerkrachten die meer tevreden zijn over het zorgbeleid op hun school zijn daarnaast 

ook positiever over de ondersteuning die ze krijgen van hun directie. Ook vindt 80% van de directies 

in basisscholen dat onderwijs aan zorgleerlingen een prioriteit is. De keerzijde is echter dat meer dan 

75% van de directies van mening is dat de opvang van zorgleerlingen meer werkdruk en 

administratieve belasting van de school vraagt. Leerkrachten zijn hier minder eensgezind over. Één 

derde van de leerkrachten is het eens met de meerderheid van de directies en stelt dat het lesgeven 

aan zorgleerlingen een belasting vormt. Één derde vindt dit geen extra belasting en één derde van de 

leerkrachten heeft geen duidelijke mening. Leerkrachten vinden doorgaans wel dat aandacht voor 

zorgleerlingen ten koste gaat van de aandacht van de andere leerlingen in de klas, vooral wanneer de 

zorgleerling gedragsproblemen heeft. Uit dit onderzoek blijkt ook dat directies en leerkrachten 

redelijk tevreden zijn over de zorg voor leerlingen op hun school; ze vinden de zorgprocedures 

duidelijk, alsook de taakverdeling en evaluatie omtrent geboden zorg (Ledoux et al., 2008).  

Zowel nationale als internationale literatuur stelt echter ook dat er op vlak van zorg in scholen nog 

verbetering mogelijk is (Kidger, Donovan, Biddle, Campbell, & Gunnell, 2009; Mys, 2009). 

Werken volgens een zorg- of ondersteuningscontinuüm 

 

Geïntegreerde zorg kan mede vorm krijgen door het gebruik van het zorg- of 

ondersteuningscontinuüm, waarin leraren een essentiële rol spelen in de brede basiszorg gericht aan 

alle leerlingen en zich laten bijstaan door meer gespecialiseerde hulpverleners wanneer leerlingen 

kampen met complexe problemen waardoor ze meer individueel aangepaste en gespecialiseerde 

zorg nodig hebben (Kleijnen, 2001; Pameijer et al., 2007). Het begeleidingscontinuüm dat in 

Vlaanderen opgang maakt beschrijft vier fasen in zorgverlening: een brede basiszorg (fase 0), een 

fase van verhoogde zorg (fase 1), een fase van uitbreiding van zorg (fase 2) en tot slot een individueel 

aangepast curriculum (fase 3) (zie Pameijer et al., 2010; Prodiagnostiek, 2015).  

Een brede basiszorg (fase 0) wordt gerealiseerd wanneer leraren erin slagen om kwaliteitsvol 

onderwijs te geven: leraren creëren een veilig pedagogisch klimaat, realiseren effectief 

klasmanagement en geven een goede instructie. Leraren volgen alle leerlingen op en werken samen 

met ouders.  
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De fase van verhoogde zorg (fase 1) start wanneer binnen de reguliere werking en omkadering van 

de school extra ondersteuning aan een leerling moet gegeven worden, bovenop de structurele, 

proactieve en preventieve acties gericht op alle leerlingen. Leraren geven extra ondersteuning door 

hun onderwijs af te stemmen op de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van deze leerling. 

Ze gaan op zoek naar redelijke aanpassingen en specifieke maatregelen in de klas.  

Wanneer deze ondersteuning onvoldoende blijkt, kan de school een handelingsgericht diagnostisch 

traject opstarten in de fase van uitbreiding van zorg (fase 2). In de zorgvisie van Vlaamse scholen 

krijgt handelingsgericht werken (HGW) meer en meer belang (Schulpen, 2011). Het M-decreet schuift 

de visie van HGW ook naar voren. HGW wil de begeleiding van alle leerlingen optimaliseren en biedt 

hiertoe een gezamenlijk kader voor alle betrokkenen bij de zorg op school. HGW bundelt de krachten 

van leden van het schoolteam, het CLB en eventuele schoolexternen. HGW hanteert hierbij zeven 

uitgangspunten, dewelke onderling nauw samenhangen, namelijk (1) de onderwijsbehoeften van 

leerlingen staan centraal, (2) er wordt een transactioneel referentiekader gehanteerd, waarin 

afstemming en wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving belangrijk zijn, (3) de leerkracht doet 

ertoe, de leerkracht is een belangrijk figuur in de begeleiding van leerlingen, (4) positieve 

eigenschappen van de leerling zijn belangrijk, (5) leraren, leerling, ouders en begeleiders werken 

constructief samen, (6) het handelen is doelgericht, en (7) er wordt systematische en transparant 

gewerkt (Pameijer et al., 2010). Het handelingsgericht diagnostisch traject bestaat uit een intakefase, 

gevolgd door een strategiefase. Hierop volgt een onderzoeksfase dan wel een integratie-

/aanbevelingsfase en een adviesfase. De intakefase zorgt voor het onthaal en de vraagverheldering. 

In de strategiefase wordt nagegaan of er voldoende informatie is om de hulpvragen te 

beantwoorden en de onderwijs- en opvoedingsbehoeften in kaart te brengen. Indien er nog 

informatie ontbreekt, volgt een onderzoeksfase. Indien alle informatie voorhanden is, wordt dadelijk 

overgegaan naar de integratie-/aanbevelingsfase, waarin eerst doelen en daarna aanbevelingen 

worden geformuleerd. Tijdens de adviesfase worden deze aanbevelingen omgezet in adviezen, 

dewelke concreet vorm krijgen in interventies, aanpassingen of maatregelen. De verdere opvolging 

van dit advies kan gebeuren binnen elke fase van het zorgcontinuüm (prodiagnostiek, 2015). 

Indien deze zorg nog steeds ontoereikend is om te beantwoorden aan de specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften van de leerling, kan een individueel aangepast curriculum gevolgd worden 

(fase 3). Volgens de geest van het zorgcontinuüm zal een verwijzing naar BSH of BuO dus maar 

gebeuren wanneer de ondersteuningsmogelijkheden binnen de reguliere schoolwerking ten volle zijn 

benut en onvoldoende effectief blijken.  

Zorg in de klas 

 

Onderzoek van Struyf e.a. (2012) bevroeg de geboden zorg in de klas. Wat betreft het peilen naar 

problemen, ten eerste, bleek dat leerkrachten doorgaans systematisch peilen naar problemen via 

een leerlingvolgsysteem (kleuteronderwijs en lager onderwijs), dan wel via het bijhouden van een 

klasoverzicht met cijfergegevens en inhoudelijke opmerkingen (lager onderwijs en secundair 

onderwijs). Leerkrachten signaleren problemen regelmatig en doorgaans op een klassenraad of 

multidisciplinair overleg (MDO). De manier van omgaan met verschillen tussen leerlingen werd, ten 

tweede, ook bevraagd. De meerderheid van de leerkrachten lager onderwijs (LO) en secundair 

onderwijs (SO) werken vooral klassikaal, terwijl leerkrachten kleuter onderwijs (KO) dit minder doen. 

Leerkrachten variëren veel in organisatievormen, waarbij ze een lichte voorkeur hebben voor een 
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verdeling in heterogene groepen, eerder dan homogene groepen. De geboden individuele 

zorgmaatregelen werden, ten derde, ook bevraagd. Compenserende maatregelen op vlak van tijd en 

tempo (d.i. zorgleerlingen meer tijd geven voor taken en toetsen), en het variëren in instructies door 

leerkrachten is sterk ingeburgerd in de drie niveaus. Andere sticordi-maatregelen worden minder 

consistent gebruikt. Leerlingen dispenseren op vlak van taken en opdrachten (d.i. het geven van 

aangepaste opdrachten of andere taken naargelang het individueel profiel van leerlingen) wordt 

minder gedaan naarmate het onderwijsniveau stijgt. Differentiëren op vlak van evaluatie kan in het 

LO en SO wel door middel van het flexibel omgaan met spellingsfouten, maar minder door de 

mogelijkheid tot hertoetsing en mondelinge toetsing in plaats van schriftelijke toetsing. Het gebruik 

van hulpmiddelen wordt meer toegestaan in het BaO dan in het SO, hoewel niet alle leerkrachten 

BaO dit toestaan. Remediëring door inhaallessen of bijlessen wordt maar door één op drie 

leerkrachten LO en SO regelmatig georganiseerd (Struyf et al., 2012). Ander onderzoek in het BaO 

vult aan dat differentiatie naar niveau en inhoud meestal plaats vindt onder de vorm van basisstof 

voor alle leerlingen, herhalingsstof voor zwakke leerlingen en extra leerstof voor zeer goede 

leerlingen. Vooral bij rekenen en in mindere mate bij taal vindt de differentiatie zo plaats (Ledoux, 

van der Veen, Derriks, Smeets, & Roeleveld, 2008). 

In het vervolg van deze paragraaf bespreken we enkele cijfergegevens omtrent het aantal 

zorgleerlingen in het gewoon onderwijs (paragraaf 2.1), het verloop van de toeleiding naar zorg 

binnen een school voor het gewoon onderwijs en betrokken actoren hierbij (TnZGO, paragraaf 2.2), 

de invloed van leerkrachtkenmerken en schoolfactoren (paragraaf 2.3.) enerzijds en kind- en 

gezinsfactoren anderzijds (paragraaf 2.4.) in de TnZGO. 

 

2.1. Aantal zorgleerlingen in het gewoon onderwijs 

 

Onderzoeken verschillen in de breedte waarop ze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

onder de loep nemen. Vaak worden deze leerlingen aangeduid met de term ‘zorgleerling’. Struyf e.a. 

(2012) definiëren zorgleerlingen bijvoorbeeld als leerlingen met specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften die omwille van zeer uiteenlopende redenen in hun participatiemogelijkheden 

aan het onderwijs beperkt zijn. Deze redenen kunnen variëren wat betreft hun aard (cognitieve, 

psychische, sociale of fysieke problemen), hun duur (bv. tijdelijk of meer permanent), hun ernst en 

hun oorzaak (bv. aanleg, thuismilieu). Smeets e.a. (2007) bijvoorbeeld operationaliseren 

zorgleerlingen als een leerlingen met een individueel handelingsplan, met een specifieke aanpak of 

extra hulp, en/of met een specifiek probleem of beperking (Smeets, van der Veen, Derriks, & 

Roeleveld, 2007). De omschrijving van Struyf e.a. (2012) is ruimer dan de omschrijving van Smeets 

e.a. (2007). Vaak spitst onderzoek zich echter toe op een specifiekere categorie van zorgleerlingen, 

zoals leerlingen met emotionele of gedragsproblemen (bijvoorbeeld Pillay, Dunbar-Kridge, & 

Mostert, 2013) of leerlingen met een specifieke stoornis (zoals autisme, bijvoorbeeld Jones & 

Frederickson, 2010). 

 

In het onderzoek van Smeets e.a. (2007) vulden 8 237 leerkrachten basisonderwijs een vragenlijst in 

over zorgleerlingen. Hieruit blijkt dat gemiddeld 26% van de leerlingen in een klas door de leerkracht 

als zorgleerling wordt beschouwd. Niet alle klassen hebben eenzelfde aandeel zorgleerlingen; het 

aandeel zorgleerlingen per klas varieert van 3 tot 92% per klas. Per school varieert het aandeel 
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zorgleerlingen van 4 tot 83%. Smeets e.a. (2007) gingen ook na of elke zorgleerling extra hulp 

ontvangt. 14% van de zorgleerlingen ontvangt echter geen extra hulp binnen of buiten de school. 

 

In vergelijking met andere Europese landen heeft Vlaanderen een bovengemiddeld aantal leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften, namelijk 6.73% van het totale aantal leerlingen (zie figuur 1; 

Nesse, 2012). Een belangrijke opmerking bij figuur 1 is dat landen verschillen in de manier waarop ze 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften definiëren en dus tellen. Zo bleek uit een analyse van 

OECD (2000) dat bepaalde landen enkel leerlingen met bepaalde stoornissen of beperkingen als 

zorgleerlingen definiëren (bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland), terwijl andere landen ook leerlingen 

uit minderheidsgroepen hieraan toevoegen (bijvoorbeeld Griekenland en Nieuw-Zeeland). Andere 

landen zien daarenboven ook hoogbegaafde leerlingen als zorgleerlingen (bijvoorbeeld Spanje en 

Turkije), terwijl nog andere landen enkel naar uitzonderlijke onderwijsbehoeften van leerlingen 

kijken (bijvoorbeeld Canada en Denemarken; OECD, 2000). Binnen een land kunnen zorgleerlingen 

ook verschillend geoperationaliseerd worden. Zo definieert Engeland zorgleerlingen als leerlingen 

met uitzonderlijke onderwijsbehoeften en een individueel handelingsplan, terwijl Schotland alle 

leerlingen met extra zorg zien als zorgleerlingen, waaronder ook leerlingen zonder een individueel 

handelingsplan. Daarenboven kan het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen 

één land verschillen over tijd, door andere manieren van tellen te hanteren (Nesse, 2012). 

Figuur 1: Percentage leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in Europese landen (Nesse, 

2012). 

 

Cijfergegevens tonen ook aan dat het aantal GON en ION leerlingen toeneemt. In 1999 telde 

Vlaanderen 1499 GON-leerlingen en in 2009 telde Vlaanderen 10503 GON-leerlingen (Baroen, 

Gheysen, Hubrechts, Renckens, Schulpen, & Van De Wiele, 2011). Met betrekking tot ION, telde 

Vlaanderen in 2009 Vlaanderen 82 ION-leerlingen en in 2013 107 ION-leerlingen (Smet, 2013). 

 

 

2.2. Verloop TnZGO en betrokken actoren 
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Onderzoek toont aan dat scholen en zelfs leerkrachten binnen eenzelfde school verschillen wat 

betreft de mate waarin ze zorgleerlingen ondersteuning geven en factoren die meespelen in de 

discussies over het beste advies naar zorgleerlingen toe (Juchtmans, Goos, Vandenbroucke, & De 

Fraine, 2012). Dit wekt de verwachting op dat het verloop van de TnZGO voor leerlingen ook heel 

gedifferentieerd kan verlopen. 

 

In deze paragraaf bespreken we achtereenvolgens de rol van het CLB bij de (Tn)ZGO, het verloop van 

de toeleiding naar GON of ION (TnGON/ION) en de toeleiding vanuit het BuO naar het GO (TnGO). 

 

Rol CLB bij (Tn)ZGO 

Zorg binnen de school voor GO kan door verschillende mensen gegeven worden: door de leerkracht, 

zorgverantwoordelijke, CLB-medewerker… Uit het onderzoek van Struyf e.a. (2012) blijkt dat scholen 

in het algemeen goed samenwerken met het CLB. Leraren ervaren wel relatief minder steun van het 

CLB dan zorgverantwoordelijken en directies. Het CLB-decreet expliciteert de rol van het CLB in de 

zorg voor leerlingen en stelt dat het CLB dient bij te dragen aan het welbevinden van leerlingen, nu 

en in de toekomst (art. 5 van het CLB-decreet). Het CLB-decreet definieert hiertoe werkingsdomeinen 

en –principes van het CLB en stelt dat de zorg voor leerlingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid 

is van de school en het CLB. De werking van het CLB moet subsidiair en vraaggestuurd zijn ten 

aanzien van de school; het CLB treedt dus op als tweedelijns hulpverlening en als ondersteuning van 

de school. De school en het CLB organiseren hiertoe regelmatig MDO. Hierin kunnen ze problemen 

op de vier begeleidingsdomeinen bespreken (leren en studeren, schoolloopbaan, psychisch en 

sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg), alsook scharniermomenten, problematische 

afwezigheden, lopende dossiers en nieuwe aanmeldingen. Uit focusgroepen met 

schoolpersoneelsleden blijkt dat de school niet voor elke zorgleerling het CLB-advies of -begeleiding 

inschakelt; wanneer de school zich competent genoeg voelt om de zorg zelf op te nemen wordt het 

CLB niet op de hoogte gebracht (Verschueren et al., in ontwikkeling).  

Verloop TnGON/ION 

Uit onderzoek van Petry e.a. (2013) blijkt dat de GON-begeleider doorgaans vooral de leerling 

individueel en klasextern begeleidt, gedurende gemiddeld twee uur per week. GON dekt echter niet 

alle behoeften bij leerlingen. Zo is GON bijvoorbeeld niet mogelijk voor leerlingen met een 

(bijkomende) verstandelijke beperking. Ongeveer 40% van de GON-leerlingen gebruikt bijkomend 

ook BSH. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ION-leerlingen, conform de regelgeving, doorgaans 5.5 

uur per week ondersteuning krijgen, waarvan het grootste deel van de tijd besteed wordt aan 

leerlinggerichte ondersteuning en in mindere mate aan leerkracht-, ouder-, klasgroep- en 

schoolteamgerichte begeleiding, in tegenstelling tot wat de regelgeving voorziet (Petry, Ghesquière, 

Jansen, & Vanhelmont, 2013). Ook hier worden echter nog een aantal knelpunten ervaren. Zo blijkt 

er een gebrek aan expertise van de ION-begeleiders (Mortier, Van Hove, De Schauwer, Van De Putte, 

& Loots, 2008). 

Resultaten van Petry e.a. (2013) wijzen uit dat de vraag naar GON of ION meestal van de ouders 

komt; het initiatief tot GON of ION wordt dus meestal door de ouders genomen. In mindere mate 

stelt de school of het CLB voor GO de vraag tot GON of ION. Ongeveer 34% van de ouders betrekt 

daarenboven zijn/haar kind in de aanvraag. Bij deze aanvraag voert het CLB altijd een intakegesprek 

met de ouders en de huidige school. Meestal volgt hierna handelingsgericht diagnostisch onderzoek, 
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dat eventueel wordt uitgevoerd door buitenschoolse diagnostici. Vervolgens worden elementen in 

kaart gebracht op niveau van de leerling, het gezin en de school voor GO en BuO, zoals bijvoorbeeld 

de aard en ernst van de stoornis, de draagkracht van het gezin en de school voor GO, en de expertise 

van de school voor BuO. Bij aanvang van de GON of ION begeleiding neemt het CLB meestal een 

coördinerende rol op. Leerkrachten en leerlingen hebben maar weinig impact op dit 

toeleidingsproces. Ouders initiëren voornamelijk GON en ION om meer ondersteuning (op 

academisch vlak) voor hun kind te bewerkstelligen en – in mindere mate - zodat hun kind in het GO 

kan blijven schoolgaan (Petry et al., 2013). 

 

Verloop TnGO 

Leerlingen in het BuO kunnen in principe ook terugstromen naar het GO. Het type basisaanbod van 

het M-decreet heeft uitdrukkelijk deze bedoeling (zie eerder). Mys (2009) deed onderzoek naar de 

terugkeer van jongeren uit type 3 naar het gewoon onderwijs bij de overgang van het basis- naar het 

secundair onderwijs. Bij deze beslissing speelt het advies van het CLB, het IQ van de leerling, het 

belang dat ouders hechten aan deelname aan het gewoon onderwijs en de toekomstmogelijkheden 

van de leerling een belangrijke rol. Hoewel ouders doorgaans makkelijk een gewone secundaire 

school vinden voor hun kind, weigert deze school soms de leerling omwille van de gedrags- en 

emotionele problemen. Jongeren met gedrags- en emotionele problemen hebben daarnaast in het 

algemeen een hoog risico op schorsing in de school voor gewoon onderwijs (Achilles, McLaughlin, & 

Croninger, 2007; Loe & Feldman, 2007; Wagner, Kutash, Duchnowski, Epstein, & Sumi, 2005), 

waardoor ze uiteindelijk terug in het BuO terecht kunnen komen. De onderzoekers benadrukken dan 

ook het belang van goede begeleiding en opvolging van jongeren die de overgang maken van het 

BuO naar het gewoon onderwijs (Mys, 2009). 

 

2.3. Invloed leerkrachtkenmerken en schoolfactoren  

De draagkracht van de school wordt onder andere mee bepaald door de draagkracht van de 

leerkrachten. Onderzoek toont aan dat leerkrachten verschillen wat betreft hun zorgcapaciteiten 

(Jacobs & Struyf, 2013; Ledoux et al., 2008). Naast leerkrachtkenmerken werden ook contextuele 

schoolkenmerken gerelateerd aan de zorgcapaciteit van een school. Deze worden achtereenvolgens 

besproken. 

 

Aantal jaren ervaring en leeftijd van leerkrachten 

Tegen de verwachtingen in toont onderzoek met ongeveer 2500 leerkrachten basisonderwijs aan dat 

leerkrachten met het minste jaren onderwijservaring aangeven over de meeste zorgcapaciteit te 

beschikken. De zorgcapaciteit van leerkrachten werd in dit onderzoek gemeten door leraren te 

bevragen over hun zelfeffectiviteit omtrent omgaan met verschillende soorten 

leerlingproblematieken. Mogelijke verklaringen hiervoor volgens de onderzoekers zijn dat jongere 

leerkrachten een meer optimistische kijk en een positievere houding hebben ten aanzien van 

zorgleerlingen (bijvoorbeeld door hun opleiding) (Ledoux et al., 2008). Kleinschaliger onderzoek bij 

(aspirant) leerkrachten secundair onderwijs (n=421) vond echter geen effect van het aantal jaren 

onderwijservaring op het zorgend vermogen van de leerkracht (Struyf, 2014). Datzelfde onderzoek 

vond een positief effect van leeftijd van de leerkracht op het zorgend vermogen terug, alsook 

significant hogere scores op het zorgend vermogen van vrouwelijke leerkrachten in vergelijking met 

mannelijke leerkrachten (Struyf, 2014). 
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Taakopvatting en handelingsbekwaamheid leerkrachten 

Zowel nationaal als internationaal onderzoek (Aelterman, 2001; Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000; 

Struyf et al., 2012; Wilson et al., 2007) besluit dat de taakopvatting4 en de handelingsbekwaamheid 

van leraren met betrekking tot zorg positief samen hangen met de visie op geïntegreerde zorg en het 

zorgbeleid op school. Leraren uit het basisonderwijs scoren hier beter op dan leraren uit het 

secundair onderwijs (zie ook eerder). 

 

Contextuele kenmerken van de school 

Onderzoek van Struyf e.a. (2012) onderzocht verbanden tussen contextuele kenmerken van de 

school zoals de organisatiestructuur, het schoolnet, de schoolgrootte, de verstedelijkingsgraad en het 

aantal toegekende GOK-uren met het zorgbeleid in Vlaamse basis- en secundaire scholen. In het 

basisonderwijs werd geen significant effect gevonden van deze contextkenmerken op de mate van 

geïntegreerde zorg. In het secundair onderwijs werd enkel een verschil gevonden tussen 

middenscholen en bovenbouwscholen, waarbij de middenscholen beter scoorden op geïntegreerde 

zorg dan bovenbouwscholen. 

 

2.4. Invloed kind- en gezinsfactoren 

 

Onderzoek toont aan dat niet alle leerlingen evenveel kansen krijgen in het onderwijs maar dat het 

onderwijs de maatschappelijke verhoudingen juist bewaart en reproduceert (Laevers & Vanhoutte, 

1998). Scholen zijn meer aangepast aan de meerderheidsgroep dan aan minderheidsgroepen 

(Deschenes, Cuban, & Tyack, 2001). Het verschil in prestatieniveau tussen kansarme en kansrijke 

kinderen wordt deels verklaard door beperktere financiële en culturele hulpbronnen binnen 

gezinnen die leven in kansarmoede (De Haene & Colpin, 2010; Hindman, Skibbe, Miller, & 

Zimmerman, 2010). Zo heeft de sociaal-economische status (SES) bijvoorbeeld een grote 

voorspellende waarde voor moeilijkheden en achterstand tijdens de schoolloopbaan (Hirtt, Nicaise, 

& De Zutter, 2007). Wat betreft de zorg op school ondervinden vooral leerlingen uit 

minderheidsgroepen nadeel wanneer scholen minder aandacht aan zorg geven (Croninger & Lee 

2001; Deschenes et al. 2001; Rossi & Stringfield 1995). 

 

Een aantal kind- en gezinsfactoren hebben invloed op de keuze tussen GO of het BuO. Deze worden 

uitvoerig besproken in paragraaf 4.4. Globaal genomen geldt dat de aard en ernst van het probleem 

mee bepalen of de school voor gewoon onderwijs de zorg voor de leerling zelf opneemt, dan wel 

doorverwijst naar het BuO (zie ook paragraaf 4.4.; Ledoux et al., 2008). Ander onderzoek toont aan 

dat leerlingen met leerachterstanden die volgens de school voor gewoon onderwijs intrinsiek wel de 

nodige capaciteiten bezitten om de leerstof aan te kunnen, eerder advies krijgen om te blijven zitten 

dan om van school te veranderen. De school bestempelt deze leerlingen als ‘nog niet klaar’ wegens 

bijvoorbeeld onvoldoende schoolrijpheid of belemmering door externe factoren en beschouwt zitten 

blijven als oplossing door de leerling meer tijd te geven om de leerstof te verwerken (Juchtmans et 

al., 2012).  

 

                                                           
4
 De taakopvatting verwijst naar de opvatting of leraren de zorgverlening aan leerlingen eerder beschouwen als 

hun taak dan wel als de taak van andere personen. 
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Met betrekking tot de doorverwijzing naar GON en ION, blijkt uit onderzoek van Petry e.a. (2013) dat 

er -in vergelijking met hun aandeel in de populatie- meer kinderen van ouders met een Belgische 

nationaliteit, met betaald werk, en met een hoge scholingsgraad GON of ION inschakelen. De 

grootste groep kinderen met GON- en ION-begeleiding heeft ASS. Een respectievelijk steeds kleiner 

wordende groep GON leerlingen heeft motorische beperkingen, gedragsproblemen, leerstoornissen, 

auditieve beperkingen, visuele beperkingen en medische aandoeningen. Daarnaast heeft een 

respectievelijk steeds kleinere groep ION-leerlingen het Downsyndroom, een algemene 

ontwikkelingsstoornis of een mentale beperking. GON- en ION-leerlingen hebben ook vaak 

meervoudige beperkingen (obpwo 10.01). Daarnaast verschillen deze gezinnen niet van de populatie 

wat betreft de gezinssamenstelling; de meerderheid van de kinderen leeft in twee-oudergezinnen 

met de biologische ouders en leeft in een gezin met gemiddeld twee kinderen (Petry et al., 2013). 

 

 

3. Toeleiding naar BSH  

 

In deze paragraaf wordt empirisch onderzoek omtrent de toeleiding naar BSH (TnBSH) besproken. 

We staan stil bij cijfergegevens omtrent BSH (paragraaf 3.1.), het verloop van de TnBSH en betrokken 

actoren (paragraaf 3.2.), de invloed van school- (paragraaf 3.3.), kind- en gezinskenmerken (paragraaf 

3.4.) bij de TnBSH. 

 

Vooreerst worden twee veel besproken onderzoeken in deze paragraaf besproken, dewelke relevant 

zijn voor de toeleiding naar BSH. Onderzoek van Vermaut e.a. (2009) in het gewoon en 

buitengewoon basis- en secundair onderwijs, ten eerste, evalueerden de implementatie van het 

bovenvermelde CLB-decreet in drie fasen. In een eerste fase analyseerden ze de inhoud van de 

beleidscontracten en –plannen, en afsprakennota’s en bijzondere bepalingen tussen CLB’s en 

scholen. In een tweede fase onderzochten ze de implementatie via enquêtes bij CLB-medewerkers 

(n=571) en schoolpersoneelsleden (n=971). In een derde fase onderzochten ze de implementatie via 

15 focusgroepen met CLB-medewerkers, schoolpersoneelsleden, ouders, leerlingen en actoren uit de 

belendende sectoren. In alle fasen werd de draaischijffunctie van het CLB onderzocht bij het 

inschakelen van BSH en het doorverwijzen naar BuO (Vermaut et al., 2009). Verschueren e.a. (in 

ontwikkeling), ten tweede, onderzochten de samenhang en afstemming tussen BSH en ZOS, en 

gingen verklarende factoren na, op zowel een kwantitatieve als kwalitatieve manier. 3302 ouders, 

112 CLB-medewerkers en 119 zorgverantwoordelijken vulden een vragenlijst in over het gebruik van 

BSH. Daarnaast werden negen focusgroepen georganiseerd met ouders, zorgverantwoordelijken, 

CLB-medewerkers en/of buitenschoolse hulpverleners (Verschueren et al., in ontwikkeling). 

 

 

3.1. BSH in cijfers 

 

Onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) bevroeg ouders van schoolgaande kinderen. 28% 

van de deelnemende ouders doet een beroep op BSH voor zijn of haar kind. Ouders van leerlingen uit 

het basisonderwijs gebruiken meer BSH (29.3%) dan ouders van leerlingen uit het SO (23.9%). Deze 

cijfers liggen iets hoger dan cijfers uit Nederlands onderzoek. In het onderzoek van Jongejan (2011; n 

= 178) gebruikte namelijk 19.8% van de respondenten BSH. 19.4% van de respondenten die nog nooit 

BSH hadden ingeschakeld hadden hier wel behoefte aan. In het onderzoek van Berdowski e.a. (2010; 
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n = 1608) gebruikte 20% van de basisschoolleerlingen en 14% van de leerlingen in het secundair 

onderwijs BSH.  

 

Uit onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) blijkt verder dat in 70.4% van de gevallen de 

BSH wordt gegeven door een privé-instantie. Respondenten consulteren het vaakst een logopedist, 

een psycholoog en een kinesitherapeut. Cijfergegevens tonen ook aan dat logopedische 

hulpverlening de afgelopen jaren is gestegen. BSH heeft in 79.7% van de gevallen als doel directe 

begeleiding van het kind. In 38.9% van de gevallen heeft het diagnostiek als doel, terwijl in 21.9% van 

de gevallen het indirecte begeleiding (bijvoorbeeld van de ouders) als doel heeft. De BSH is maar 

voor een klein deel van de respondenten (3.7%) gratis. 69.9% van de respondenten krijgt 

terugbetaling van de onkosten (Verschueren et al., in ontwikkeling).  

Onderzoek wijst uit dat vraag naar en aanbod van BSH niet altijd of overal in evenwicht is. Jongejan 

(2011) vond een goede balans tussen vraag en aanbod bij het gebruik van BSH, terwijl Berdowski e.a. 

(2010) enkel in het secundair onderwijs een goede balans terug vonden en niet in het basisonderwijs; 

in het basisonderwijs is er meer vraag naar dan aanbod van BSH (zie paragraaf 3.1.).  

Het welzijnsnetwerk slaagt er niet altijd in om problemen te behandelen door de lange wachtlijsten 

(Klasse voor leraren, 2008; Vermaut et al., 2009). Bij een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 

(CGG) bijvoorbeeld kunnen kinderen tot een jaar lang op de wachtlijst staan. Meer concreet moesten 

leerlingen gemiddeld 41 dagen wachten op een intakegesprek. Daarna moesten ze gemiddeld 56 

dagen wachten op een eerste behandeling (Klasse voor leraren, 2008). Onderzoek van Verschueren 

e.a. (in ontwikkeling) vond dat bij de overgrote meerderheid van de respondenten de BSH kon 

starten binnen de drie maanden na het eerste contact met de BSH. Deze wachttijd was wel korter 

voor privé BSH dan voor gesubsidieerde BSH (Verschueren et al., in ontwikkeling). Om deze wachttijd 

te overbruggen schrijven leerlingen zich meer en meer in in scholen met een goed uitgewerkt 

zorgbeleid. Kinderpsychiater Lieve Swinnen merkt dat het signaleren van problemen verbeterd is, 

maar dat er ook meer problemen zijn. Zij schrijft deze stijging in problemen toe aan de toenemende 

druk op kinderen (Klasse voor leraren, 2008). 

 

3.2. Verloop TnBSH en betrokken actoren 

 

Uit de oudervragenlijst bij Verschueren e.a. (in ontwikkeling) blijkt dat bijna de helft van ouders zelf 

de beslissing heeft genomen om BSH in te schakelen. Voor de ouders die niet zelf de beslissing 

namen om BSH in te schakelen, zijn de belangrijkste verwijzers de school (leerkracht en het 

zorgteam) en in mindere mate het CLB. Ook artsen spelen vaak een rol in het verwijzingsproces. Deze 

actoren raden vaak BSH aan. Volgens ouders spelen de school en het CLB relatief vaker een rol in de 

verwijzing voor een leerling uit het basisonderwijs, terwijl in het SO ouders of de leerling zelf relatief 

vaker de beslissing neemt. Uit de responsen van de CLB-medewerkers en zorgverantwoordelijken 

(ZV) blijkt daarentegen dat vooral het CLB een vaak voorkomende verwijzer is naar BSH en in 

mindere mate de school. De beslissing om BSH in te schakelen wordt bijna in de helft van de gevallen 

door de ouders gemaakt, aldus de ouders (Verschueren et al., in ontwikkeling). 

 

In het vervolg van deze paragraaf staan we stil bij mogelijke motieven om BSH al dan niet in te 

schakelen (paragraaf 3.2.1.) en de rol van het CLB bij het inschakelen van BSH (paragraaf 3.2.2.). 
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3.2.1. Motieven voor BSH 

In deze paragraaf worden motieven om BSH in te schakelen besproken, zoals teruggevonden in de 

literatuur. Achtereenvolgens bespreken we motieven van ouders om (wel of geen) BSH in te 

schakelen en motieven volgens scholen en CLB’s. 

Motieven van ouders om wel of geen BSH in te schakelen 

In de twee Nederlandse onderzoeken werd onder meer gepeild naar motieven van ouders om BSH in 

te schakelen. In het onderzoek van Jongejan (2011) was de meest genoemde reden voor ouders om 

BSH in te schakelen: ‘zonder extra aandacht behaalde mijn kind niet het gewenste niveau’. Daarnaast 

werden de volgende redenen gegeven: ‘De school biedt/bood te weinig aandacht aan mijn kind’, ‘Er 

was extra aandacht nodig om een bepaalde toets of examen te halen’ en ‘Extra aandacht was nodig 

om te voorkomen dat mijn kind zou blijven zitten’. De redenen die ouders in het onderzoek van 

Berdowski e.a. (2010) gaven, sloten hierbij aan. Ouders uit het Vlaams onderzoek van Verschueren 

e.a. (in ontwikkeling) schakelen BSH in opdat hun kind zich beter voelt, om hun kind hulp te geven 

die anderen niet kunnen geven en ter ondersteuning van het leer- en schooltraject. In navolging van 

Jongejan (2011) en Berdowski en collega’s (2010) schakelden ouders uit het Vlaamse onderzoek 

voornamelijk BSH in voor schoolgerelateerde problemen, zoals leren en leerhouding, 

taalontwikkeling of het spreken, socio-emotionele ontwikkeling op school of hulp voor een specifiek 

vak. Uit dit onderzoek blijkt dat ouders de specialisatie van de BSH als belangrijkste motief hanteren 

om BSH in te schakelen, eerder dan hulp van de school of het CLB in te schakelen (Verschueren et al., 

in ontwikkeling). 

Uit onderzoek van Berdowski blijkt verder dat de mening van ouders over de school5 samenhangt 

met het doen van private uitgaven. Ouders die private uitgaven doen zijn minder tevreden over de 

school, en meer concreet over de mate van aandacht van de school voor hun kind en de mate waarin 

de school aansluit bij de capaciteiten van hun kind, dan ouders die deze private uitgaven niet doen 

(Berdowski et al., 2010). 

In de studies van Berkowski (2010), Jongejan (2011) en Verschueren e.a. (2015) werd tevens aan de 

ouders met een behoefte aan buitenschoolse hulpverlening maar die hier geen gebruik van maakten, 

gevraagd waarom ze geen private uitgaven deden. De belangrijkste reden om geen beroep te doen 

op BSH voor de ouders in alle drie deze onderzoeken was omwille van een gebrek aan informatie 

over waar ze de BSH kunnen vinden of wie ze moeten inschakelen. 

Motieven volgens scholen en CLB  

Scholen erkennen de groeiende behoefte bij de ouders aan buitenschoolse leerbegeleiding en wijzen 

dit toe aan hogere verwachtingen bij ouders voor hun kinderen. De schoolpersoneelsleden stellen 

dat veel ouders alleen nog het beste voor hun kinderen willen en door het inschakelen van 

buitenschoolse leerbegeleiding de prestaties van hun kind proberen te verbeteren. Deze hoge 

verwachtingen van ouders zijn volgens de schoolpersoneelsleden echter niet altijd realistisch. 

Hierdoor zou volgens de schoolpersoneelsleden een grote druk op het kind kunnen ontstaan wat kan 

                                                           
5
 Gemeten via de stellingen ‘De school heeft voldoende aandacht voor mijn kind’, ‘de school heeft te weinig 

aandacht voor kinderen die niet zo goed presteren’, ‘de school sluit goed aan bij wat mijn kind wel en niet kan’. 
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leiden tot spanningen tussen ouders en kinderen en wat de kans op faalangst kan vergroten 

(Jongejan, 2011). 

In de literatuur wordt aangehaald dat CLB-medewerkers doorverwijzen naar externe instanties 

wegens gebrek aan tijd (bijvoorbeeld Hermans, Vanhaute, Colpin, & Ghesquière, 2007; Van Heurck, 

Verschueren, & Wilmots, 2006) en mogelijkheden (Hermans et al., 2007). Daarnaast kan 

doorverwijzen ook voor CLB-medewerkers de betekenis hebben van ‘op veilig spelen’ (Van Heurck et 

al., 2006). Onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) toont aan dat CLB-medewerkers 

meestal doorverwijzen naar BSH omwille van de hogere specialisatiegraad binnen BSH. 

Samengevat blijkt uit deze motieven dat men beroep doet op BSH wanneer er problemen ervaren 

worden met het schoolse presteren (dus met oog op het verhogen van schoolprestaties). Redenen 

waarom ouders dan toch de stap niet zetten, duiden op de geringe bekendheid van BSH. Scholen 

percipiëren de hoge verwachtingen van ouders voor hun kinderen als een motieven om BSH in te 

schakelen. CLB’s verwijzen soms door naar BSH wegens beperkingen in de eigen middelen en de 

hogere specialisatiegraad binnen BSH.  

3.2.2. Draaischijffunctie CLB bij TnBSH 

In verschillende (beleids)teksten wordt aan het CLB een draaischijffunctie toegekend bij het 

inschakelen van BSH (Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele 

doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding; Vandenbroucke, 2007; Vercammen, 2000; 

Victoir et al., 2011). Ook onderzoek van Vermaut e.a. (2009) besteedde veel aandacht aan de 

draaischijffunctie van het CLB bij doorverwijzing naar externe diensten (Vermaut et al., 2009). In deze 

paragraaf staan we verder stil bij de betekenis en wenselijkheid van deze draaischijffunctie, 

moeilijkheden bij deze functie en de rol van scholen bij een doorverwijzing naar BSH. 

Betekenis van de draaischijffunctie 

Uit de inhoudsanalyse van Vermaut e.a. (2009) blijkt dat de beleidscontracten en afsprakennota’s de 

draaischijffunctie van het CLB specifiek beschrijven. Deze overeenkomsten stellen dat het CLB de 

leerlingen doorverwijst naar externe diensten na een multidisciplinair overleg en overleg met ouders 

en/of leerlingen. Indien een leerling wordt doorverwezen, volgt het CLB de leerling op en informeert 

het CLB de school hierover. Het CLB bezorgt aan de school een overzicht van alle diensten waarmee 

ze een samenwerkingsovereenkomst heeft en participeert ook aan verschillende werkgroepen rond 

bijvoorbeeld welzijn en kindermishandeling. Tevens informeert het CLB de school op vraag over de 

ontwikkelingen binnen Integrale Jeugdhulp. Het CLB en de school spreken meestal af dat wanneer de 

school rechtstreeks gecontacteerd wordt door externe diensten voor een leerling, ze dit meldt aan 

het CLB en het CLB eventueel uitnodigt voor het overleg. Ook de school kan voorstellen doen m.b.t. 

diensten waarmee kan worden samengewerkt (Vermaut et al., 2009).  

Er wordt dus veel nadruk gelegd op overleg tussen school en CLB bij doorverwijzing naar externe 

diensten zowel voor de doorverwijzing als tijdens de follow-up. Het CLB vervult als het ware een 

brugfunctie tussen deze diensten en organisaties en de school. Het CLB vertaalt ook de informatie die 

het van de externe instantie krijgt naar de school toe. Hierbij dient men steeds de deontologische 

code in acht te nemen.  

Wenselijkheid van de draaischijffunctie 
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Via enquêtes bij CLB-medewerkers en schoolpersoneelsleden werd de wenselijkheid en de realisatie 

van de draaischijffunctie van het CLB onderzocht. Alle respondenten vinden het zeer wenselijk dat 

het CLB gebruik maakt van hun expertise binnen de welzijns- en gezondheidssector, als draaischijf 

fungeert tussen onderwijs en voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en gerichte 

doorverwijzingen doet van leerlingen die daar behoefte aan hebben. Wat de realisatie hiervan 

betreft, wordt volgens de respondenten vooral de gerichte doorverwijzing van leerlingen goed 

gerealiseerd. De meningen over de realisatie van de andere twee taken zijn meer verdeeld, waarbij 

de CLB-medewerkers een iets positievere beoordeling geven dan de medewerkers uit de scholen 

(Vermaut et al., 2009).  

Ook in de focusgroepinterviews (Vermaut et al., 2009) werd de erkenning van de netwerk- en 

draaischijffunctie van CLB’s besproken. De CLB-medewerkers zelf menen hieromtrent dat het terecht 

is dat het CLB-decreet hen de netwerk- en draaischijffunctie toewijst. Zij argumenteren namelijk dat 

een CLB – meer dan de scholen - de mogelijkheden aan hulpverlening in zijn regio kent en vaak 

formele relaties heeft met andere organisaties (bijvoorbeeld in de vorm van 

samenwerkingsprotocollen). CLB-medewerkers brengen ook de onderwijs- en welzijnswereld, elk 

gekenmerkt door een eigen logica (met name onderwijs dat meer gericht is op resultaat en welzijn 

meer gericht op proces), dichter bij elkaar. Schoolpersoneelsleden beklemtonen dat de 

doorverwijzing via het CLB in het bijzonder van belang kan zijn voor maatschappelijk kwetsbare 

groepen, zoals mensen die leven in kansarmoede en mensen met een migratieachtergrond. Cliënten 

die via het CLB een beroep doen op externe voorzieningen zouden namelijk gemakkelijker toegang 

hebben tot deze dienst dan wanneer zij zelf rechtstreeks contact zouden opnemen (Vermaut et al., 

2009). 

Moeilijkheden bij het uitvoeren van de draaischijffunctie 

Uit dezelfde focusgroepinterviews blijkt dat het CLB bij het uitvoeren van hun draaischijffunctie ook 

op enkele moeilijkheden stuit. Om de netwerk- en draaischijffunctie goed te kunnen vervullen is, ten 

eerste, een goed ontwikkeld netwerk een absolute voorwaarde. Deze voorwaarde blijkt echter niet 

altijd (of niet in dezelfde mate) vervuld. Een tweede moeilijkheid verwijst naar de criteria voor 

doorverwijzing. Uit de focusgroepinterviews blijkt dat het niet altijd duidelijk is wanneer een CLB zelf 

de begeleiding opneemt dan wel wanneer het CLB doorverwijst (Vermaut et al., 2009). Ten derde 

blijkt uit de focusgroepen dat de draaischijffunctie van CLB-medewerkers bemoeilijkt wordt door 

capaciteitstekorten binnen de BSH. Zowel de schoolpersoneelsleden, als de ouders en de actoren uit 

belendende sectoren wijzen op de wachtlijsten voor kinderen en jongeren bij verschillende 

voorzieningen (Vermaut et al., 2009). 

Rol van de school bij doorverwijzing 

In de focusgroepinterviews (Vermaut et al., 2009) werd ook de positie van de school ten opzichte van 

het CLB bij de doorverwijzing van een leerling besproken. Hieruit blijkt dat de positie van de school 

ten opzichte van de draaischijf- en netwerkfunctie van het CLB niet altijd duidelijk is. CLB-

medewerkers vinden dat schoolpersoneelsleden niet mogen doorverwijzen en staan er op dat zij 

verantwoordelijk zijn voor de doorverwijzing. Schoolpersoneelsleden geven echter toe dat 

leerkrachten soms zelf doorverwijzen, ook al hebben ze niet die bevoegdheid. Ook recent onderzoek 

wijst uit dat schoolpersoneelsleden zelf de doorverwijzing opnemen (Verschueren et al., in 

ontwikkeling). Het buitengewoon onderwijs neemt hier een specifieke positie in. 
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Schoolpersoneelsleden uit het buitengewoon onderwijs geven aan dat zij leerlingen vaak zelf 

doorverwijzen naar externe hulpverleners omdat zij menen hiervoor het best geplaatst te zijn. Zij 

kennen de leerling goed en beschikken zelf over een uitgebreid netwerk. Schoolpersoneelsleden van 

het buitengewoon onderwijs menen dan ook dat het CLB niet de draaischijf is tussen onderwijs en 

welzijnsdiensten, maar slechts een klein radertje is in het netwerk. Afhankelijk van de 

samenwerkingsgewoonten en de specifieke problematiek wordt er veel tot weinig samengewerkt 

met het CLB (Vermaut et al., 2009).  

Wanneer het CLB een leerling doorverwijst, kan de school nog op verschillende manieren betrokken 

worden. Schoolpersoneelsleden hebben hierbij echter uiteenlopende verwachtingen (Vermaut et al., 

2009).  

Ander onderzoek (Zwaanswijk et al., 2006) toont het belang aan van ‘informele’ adviezen van 

leerkrachten, maar ook van andere informanten, zoals familieleden en vrienden, in de zoektocht naar 

BSH voor een leerling. Ouders schakelen vaker deze informele hulp in dan professionele hulp. De 

school speelt volgens dit onderzoek een grotere rol in de TnBSH bij basisschoolleerlingen dan bij 

leerlingen uit het secundair onderwijs. De onderzoekers wijzen dit toe aan het feit dat in de 

basisschool leerlingen altijd dezelfde leerkracht hebben en in het secundair onderwijs niet. In de 

basisschool hebben leerkrachten daardoor meer gelegenheid om op een geïnformeerde manier 

problemen te signaleren. Het al dan niet signaleren van problemen door leerkrachten is ook 

afhankelijk van de aard van het probleem; gedragsproblemen worden sneller gesignaleerd omdat dit 

voor overlast zorgt in de klas, in vergelijking met internaliserende probleemgedrag zoals depressie of 

faalangst (Zwaanswijk , Verhaak, van der Ende, Bensing, & Verhulst, 2006). 

 

Samengevat wordt de rol van het CLB draaischijf tussen de school en de BSH erkend en goedgekeurd. 

Desalniettemin ervaart het CLB enkele moeilijkheden in deze draaischijffunctie. Zo hebben CLB-

medewerkers niet altijd toegang tot de juiste BSH en zijn de criteria voor doorverwijzing niet altijd 

duidelijk. Tot slot blijkt de positie van de school onduidelijk bij een doorverwijzing naar BSH. Scholen 

verschillen in de verwachtingen die ze hierover hebben. 

 

3.3. Invloed van schoolfactoren  

Verschueren e.a. (in ontwikkeling) onderzochten welke schoolkenmerken samenhangen met het al 

dan niet inschakelen van BSH. Hoewel verwacht werd dat er meer gebruik werd gemaakt van BSH 

naarmate de zorg op school minder geïntegreerd is, blijken de onderzochte schoolkenmerken weinig 

effect te hebben op het al dan niet gebruiken van BSH. Enkel het onderwijsniveau, de 

verstedelijkingsgraad en de regio van de school blijken samen te hangen met het al dan niet 

inschakelen van BSH. Zo hebben ten eerste leerlingen uit het SO minder kans op het krijgen van BSH 

dan leerlingen uit het BaO, conform de bevinding van Berdowski e.a. (2010). Ten tweede hebben 

leerlingen uit groot- en centrumsteden minder kans op het krijgen van BSH dan leerlingen uit andere 

steden, in tegenstelling tot de verwachting van Vermaut e.a. (2009) en Berdowski e.a. (2010). Ten 

derde hebben leerlingen uit Brussel minder kans op het krijgen van BSH dan leerlingen uit scholen 

buiten Brussel, conform de verwachting van Vermaut e.a. (2009). De onderzoekers vonden geen 

samenhang tussen de verschillende kenmerken van het zorgbeleid (met name het al dan niet werken 

volgens de fasen van het zorgcontinuüm, BSH beschouwen als complementair met zorg op school, en 
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het hebben van een medisch attest of diagnose als voorwaarde voor het verkrijgen van zorg op 

school) en het al dan niet inschakelen van BSH (Verschueren et al., in ontwikkeling).  

De manier waarop de TnBSH verloopt, en meer concreet het al dan niet doorlopen van het 

zorgcontinuüm, hangt volgens onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) wel samen met het 

onderwijsniveau, de organisatiestructuur in het SO en het onderwijsnet. Volgens 

zorgverantwoordelijken wordt in het basisonderwijs en de middenschool bij de TnBSH vaker het 

zorgcontinuüm doorlopen dan in de bovenbouwscholen of scholen met een volledig aanbod SO. 

Volgens rapportering van CLB-medewerkers werken scholen uit het gemeenschapsonderwijs vaker 

volgens de fasen van het zorgcontinuüm dan scholen uit andere netten (Verschueren et al., in 

ontwikkeling). 

 

3.4. Invloed van kind- en gezinsfactoren 

De leeftijd, schoolloopbaan, geboortemaand, en het geslacht van de leerling blijken samen te gaan 

met het gebruik van of de doorverwijzing naar BSH. 

Leeftijd 

Carran e.a. (1989) kwamen tot de bevinding dat de kans op het gebruik van buitenschoolse 

hulpverlening, gemeten van 5 tot 12 jaar, toeneemt met de leeftijd van het kind. Dit komt volgens de 

auteurs doordat meer leerproblemen ontdekt worden naarmate de leeftijd vordert (Carran, Scott, 

Shaw, & Beydouin, 1989). Nederlands onderzoek van Berdowski e.a. (2010) toont in lijn hiervan aan 

dat in het basisonderwijs 0.7% van de leerlingen gebruik maakt van private onderwijsdiensten in 

vergelijking met 4.7% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. In tegenstelling hiermee toont 

Vlaams onderzoek aan dat de kans op het gebruik van BSH groter is voor leerlingen uit het BaO dan 

voor leerlingen uit het SO (Verschueren et al., in ontwikkeling). 

Schoolloopbaan 

Onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) toont aan dat leerlingen in het KSO of TSO, in 

vergelijking met leerlingen uit het ASO, meer kans hebben op het gebruik van BSH. Daarnaast hebben 

leerlingen die reeds één jaar gedubbeld hebben ook meer kans op het gebruik van BSH (Verschueren 

et al., in ontwikkeling). 

Geboortemaand 

De geboortemaand wordt in de literatuur gekoppeld aan het gebruik van of doorverwijzing naar BSH. 

Zo stelde Thienpont (1993) een scheve geboortemaandverdeling vast in revalidatiecentra waar 

kinderen uit het gewoon lager onderwijs werden aangemeld voor leerproblemen. Onderzoek in de 

V.S. toont in lijn hiermee aan dat jongere kinderen in een klas meer doorverwezen werden naar BSH 

dan oudere kinderen in dezelfde klas (Tarnowski, Anderson, Drabman, & Kelly, 1990). 

Leerachterstand wordt in de literatuur ook vaak gekoppeld aan de geboortemaand (Chaikind & 

Corman, 1991; De Fraine, 1997; Grietens & Ghesquière, 1995; Moenaert, 1992; Tarnowski et al., 

1990). Kinderen die in de tweede helft van het jaar werden geboren, hebben het in ons 

schoolsysteem vanaf het begin moeilijker om te volgen dan kinderen die vroeger op het jaar werden 

geboren (Grietens et al., 1995). 
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Geslacht  

Internationaal onderzoek toont aan dat jongens dubbel zo vaak worden doorverwezen naar 

buitenschoolse hulpverlening voor academische en gedragsproblemen dan meisjes (Tarnowski et al., 

1990). Ook Vlaams onderzoek toont aan dat jongens meer BSH krijgen dan meisjes (Verschueren et 

al., in ontwikkeling). Onderzoek in Vlaanderen toont daarnaast aan dat jongens doorgaans ook 

slechtere schoolprestaties behalen (Grietens et al., 1995), meer schoolse achterstand oplopen dan 

meisjes (Groenez, Van den Brande, & Nicaise, 2003).  

Samengevat stijgt de kans op het gebruiken van BSH naargelang de leerling ouder wordt, later op het 

jaar worden geboren en voor jongens. 

Op niveau van het gezin vinden we ook een aantal correlaten van het gebruik van of de behoefte aan 

BSH. Achtereenvolgens bespreken we de invloed van SES, etniciteit en gezinsstructuur. 

SES en etniciteit 

Lacante e.a. (2007) definiëren sociaal-economische status (SES) als “een weergave van de objectieve 

sociale en economische positie van een individu of groep” (Lacante, Almaci, Van Esbroeck, Lens, & De 

Metsenaere, 2007, p. 28). Indicatoren voor SES zijn opleiding, beroep, inkomen, tewerkstelling, bezit, 

cultureel en/of sociaal kapitaal (Reynders, Nicaise, & Van Damme, 2005). SES hangt samen met 

etniciteit; mensen met een migratieachtergrond behoren gemiddeld vaker tot de lagere SES-klasse 

(Duquet, Gloriaux, Laurijssen, & Van Dorsselaer, 2006). 

Uit een Nederlands onderzoek van Berdowski e.a. (2010) blijkt dat kaptiaalkrachtige ouders 

beduidend meer private uitgaven doen dan armere ouders. Rijkere ouders geven daarnaast ook 

grotere bedragen uit aan buitenschoolse hulpverlening dan armere ouders. In ander Nederlands 

onderzoek (Bronneman-Helmers & Taes, 1999) wordt onder andere stilgestaan bij de deelname aan 

buitenschoolse voorzieningen tijdens het voortgezet onderwijs. Hieruit blijkt dat er in veel steden 

particuliere huiswerk- of studiebegeleidingsinstituten zijn die gemiddeld tussen de 91 euro en 272 

euro per maand kosten. De auteurs merken op dat deze instellingen bijgevolg alleen bereikbaar zijn 

voor kinderen van kapitaalkrachtige ouders. 

Het opleidingsniveau van de ouders werd ook gerelateerd aan het gebruik van BSH. Uit het 

onderzoek van Berdowski et al. (2010) blijkt dat hoger opgeleide ouders beduidend meer private 

uitgaven doen dan lager opgeleide ouders.  

Onderzoek van Verschueren e.a. (in ontwikkeling) toont eveneens aan dat een lagere SES (nagegaan 

door diploma en beroep ouders) en een migratieachtergrond (nagegaan door moedertaal van het 

kind, thuistaal, geboorteland van de grootouders en biologische ouders) de kans op het inschakelen 

van BSH verminderd. Ook na controle voor SES, blijft het effect van de migratieachtergrond bestaan. 

Uit internationale literatuur blijkt dat leden van een etnische minderheidsgroep gemiddeld minder 

de nodige (mentale) gezondheidszorg krijgen dan leden van de meerderheidsgroep (Flores & Vega, 

1998; Fowler, 1998; McMiller & Weisz, 1996; Vega et al., 1999). Chaikind en Corman (1991) stellen 

dat etnische variabelen deels deze verschillen in de toegang tot de gezondheidszorg kunnen 

verklaren. Zo hebben etnische minderheidsgroepen vaker geen ziekteverzekering, erkennen ze hun 

behoefte aan hulpverlening niet, zijn ze minder mobiel en kapitaalkrachtig, hebben ze minder 
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informatie over mogelijke hulp en botsen ze soms op problemen door taal- en cultuurverschillen 

(Elster & Kuznets, 1994; Flores et al., 1998; Fowler, 1998; Irwin, Adams, Park, & Newacheck, 2009; 

McMiller et al., 1996; Newacheck, Hughes, & Stoddard, 1996; Vega et al.,1999). De taalproblemen 

kunnen zelfs leiden tot onterechte diagnoses, medicatie en hospitalisatie (Flores et al., 1998). 

Daarnaast kan de verminderde zorgparticipatie door mensen met een migratieachtergrond deels 

verklaard worden door factoren in het zorgproces zelf, zoals mogelijke stereotypering, discriminatie 

en gebrek aan culturele sensitiviteit bij de hulpverlener (Berry, 1997; Berry, Poortinga, Segall, & 

Dasen, 2002; Mendoza-Denton, Downey, Purdie, Davis, & Pietrzak, 2002). 

Gezinsstructuur 

In de literatuur wordt geen onderzoek teruggevonden over de invloed van gezinsstructuur op het 

gebruik van buitenschoolse hulpverlening.  

Wel wordt teruggevonden dat kinderen uit eenoudergezinnen meer kans hebben op lagere 

schoolprestaties en op een algemeen lager welbevinden (Temple, Reynolds, & Arteaga, 2010). De 

studie van Epps (1995) specificeert dat adolescenten uit stabiele twee ouder gezinnen gemiddeld 

meer succesvol zijn wat betreft hun schoolse prestaties en het behalen van een diploma dan 

kinderen uit eenoudergezinnen of bij stiefgezinnen. Daarnaast blijkt dat de ongehuwde status van de 

moeder en grote gezinnen significante predictoren zijn voor de verwijzing naar het buitengewoon 

onderwijs (Andrews, Goldberg, Wellen, Pittman, & Struening, 1995). Ook onderzoek in Vlaanderen 

bevestigt dat kinderen uit eenoudergezinnen benadeeld zijn in het Vlaamse onderwijs, zowel voor 

wat betreft hun prestaties of achterstand en schoolloopbaan of oriëntering (Groenez et al., 2003). 

 

4. Toeleiding naar BuO  

 

De toeleiding van leerlingen naar het BuO (TnBuO) wordt in deze paragraaf toegelicht. Eerst staan we 

stil bij enkele cijfergegevens van leerlingen in het BuO (paragraaf 4.1.), vervolgens bekijken we het 

verloop van de TnBuO en betrokken actoren hierbij (paragraaf 4.2.), de invloed van school- 

(paragraaf 4.3.), kind- en gezinsfactoren (paragraaf 4.4.) bij de TnBuO. 

 

Vooreerst staan we kort stil bij het onderzoek van Ghesquière, Ruelens en Dehandschutter (2001) 

over de doorverwijzing naar het BuO, waarnaar vaak verwezen wordt in deze paragraaf. Dit 

onderzoek vond plaats vòòr de ingang van het CLB-decreet en onderzocht de verwijzingspraktijk van 

PMS-centra bij een doorverwijzing naar het buitengewoon basisonderwijs (BuBaO). Ze onderzochten 

zowel de inhoud (verwijzingscriteria), als het proces van verwijzing en de doorverwijzing van 

leerlingen die leven in kansarmoede (met een migratieachtergrond) via zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve methoden, namelijk een analyse van 500 representatieve verantwoordingsprotocollen, 

een analyse van 100 PMS-dossiers waarbij een doorverwijzing naar het BuO ter sprake kwam, semi-

gestructureerde interviews met 50 PMS-consulenten en acht casestudies (Ghesquière et al., 2001). 

 

 

4.1. Het BuO in cijfers 
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Cijfers van het departement onderwijs en vorming (2013) tonen een groeiend aantal leerlingen in het 

BuO aan, zowel in het basis- als secundair onderwijs (zie figuur 2 en 3). Vooral leerlingen type 1 en 

type 8 zijn prominent aanwezig in het BuO (ministerie van onderwijs en vorming, 2013). 
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Figuur 2: evolutie aantal leerlingen in het BuKO en BuLO van schooljaar 2008-2009 tot 2012-2013 (bron: 

ministerie van onderwijs en vorming, 2013) 

 

 

Figuur 3: Evolutie aantal leerlingen in het BuSO van schooljaar 2007-2008 tot 2012-2013 (bron: ministerie van 

onderwijs en vorming, 2013) 

 

Verschillende studies tonen aan dat Vlaanderen koploper is wat betreft het aantal leerlingen dat 

gesegregeerd onderwijs volgt (European Agency for Development in Special Needs Education, 2010; 

Nesse, 2012). In vergelijking met andere Europese landen heeft Vlaanderen het hoogste percentage 

leerlingen in het BuO (zie figuur 4; Nesse, 2012). Deze relatieve piek in het aantal leerlingen dat 

gesegregeerd onderwijs volgt, komt echter niet overeen met de relatieve hoeveelheid leerlingen die 

specifieke onderwijsbehoeften hebben in Europa; in Vlaanderen heeft 6.73% van de leerlingen 

specifieke onderwijsbehoeften, wat Vlaanderen op een bovengemiddelde positie plaatst in 

vergelijking met andere landen (Nesse, 2012; zie paragraaf 2).  
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Figuur 4: Leerlingen in het BuO, uitgedrukt in % van de totale schoolpopulatie in elk Europees land (bron: NESSE, 

2012) 

 
 

4.2. Verloop TnBuO en betrokken actoren 

In deze paragraaf staan we stil bij het verloop van de TnBuO en de betrokken actoren hierbij. We 

staan stil bij de rol van het CLB en de school (paragraaf 4.2.1.), ouders en leerlingen (paragraaf 

4.2.2.), en sluiten af met de doorverwijzing van (allochtone) leerlingen die leven in kansarmoede naar 

het BuO (paragraaf 4.2.3.).  

4.2.1. CLB en school 

Uit het onderzoek van Ghesquière e.a. (2001), dat plaats vond vòòr de ingang van het CLB-decreet, 

bleek dat de rol van het CLB bij een doorverwijzing naar het BuO eerder beperkt was tot een 

uitvoerende en passieve rol. Vooral de school en in mindere mate het gezin speelden een belangrijke 

rol bij een doorverwijzing naar het BuO. Zo gebeurde de aanmelding meestal door leerkrachten en 

ouders. Uit minder recent onderzoek in Nederland bleek daarnaast dat bij 80% van de verwijzingen 

van leerlingen naar het BuO de leerkracht het verwijzingsproces op gang brengt (Meijer, Pijl, & 

Rispens, 1986). Volgens Ghesquière e.a. (2001) werd deze aanmelding al dan niet gevolgd door 

(diagnostisch) onderzoek door buitenschoolse hulpverleners of CLB-medewerkers. Deze 

onderzoeksresultaten dienden vooral om een antwoord te geven op de vraag of het kind verder kon 

worden opgevangen in het GO of niet, eerder dan als antwoord op de vraag naar welke extra hulp 

gegeven kan worden binnen het GO. De visie van de school was hierbij doorslaggevend en het CLB 

volgde meestal de visie van de school.  

Na de beslissing tot TnBuO beperkten CLB-medewerkers zich veelal tot het overhandigen van een lijst 

met adressen van scholen voor BuO. Ook was de nazorg door CLB-medewerkers na de beslissing tot 

TnBuO bijna afwezig. 
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De CLB-medewerkers zelf duidden twee knelpunten aan in het verwijzingsproces die gesitueerd 

kunnen worden in de school: scholen meldden leerlingen namelijk te laat aan en signaleerden 

problemen onvoldoende tijdig aan de ouders (Ghesquière et al., 2001). 

 

Het CLB decreet geeft richtlijnen voor de rol van het CLB bij een doorverwijzing naar het BuO. Het 

decreet stelt dat CLB’s op een intensieve wijze en prioritair begeleiding moeten voorzien bij de 

adequate en kwaliteitsvolle verwijzing van leerlingen van het GO naar het BuO en omgekeerd. De 

afsprakennota’s en bijzondere bepalingen van het BuO schrijven het CLB de taak toe om leerlingen te 

testen in functie van hun onderwijsloopbaan en oriëntatie. Om toegelaten te worden tot het BuO 

moeten leerlingen ook een attest van het CLB hebben. De ouders moeten volgens de beleidsteksten 

hierin sterk betrokken worden (Vermaut et al., 2009). 

 

Onderzoek dat plaatsvond na ingang van het CLB-decreet spreekt de passieve en uitvoerende rol van 

het CLB tegen. Zo ging onderzoek van Vermaut e.a. (2009) de wenselijkheid en realisatie van het CLB-

decreet na. Wanneer de wenselijkheid en realisatie van deze CLB taak bevraagd wordt bij CLB-

medewerkers en schoolpersoneelsleden blijkt dat zo goed als alle CLB-medewerkers deze taak (zeer) 

wenselijk vinden. Schoolpersoneelsleden vinden deze taak doorgaans in mindere mate wenselijk. 

Vooral schoolpersoneelsleden uit het gewoon BaO vinden deze taak wenselijk, terwijl 

schoolpersoneelsleden uit het ASO en BuO dit minder wenselijk vinden. CLB-medewerkers zijn vrij 

positief over de realisatie van deze taak, terwijl schoolpersoneelsleden opnieuw minder positief zijn 

hierover. Vooral schoolpersoneelsleden uit het ASO6 en BuO geven lagere scores voor de realisatie 

van deze CLB-taak (Vermaut et al., 2009).  

 

Literatuur (Ghesquière et al., 2001) zegt ons tot slot iets over moeilijkheden die ervaren worden in 

het toeleidingsproces van een leerling uit het GO naar het BuO. Zo moeten CLB-medewerkers ook 

rekening houden met het aanbod in scholen uit de buurt. De indeling in en grenzen tussen types in 

het BuO zijn onduidelijk en scholen binnen eenzelfde type kunnen enorm verschillen (zie ook Lebeer, 

Struyf, & Wilssens, 2008). Daarnaast heeft het CLB een dubbele rol bij een eventuele doorverwijzing 

naar het BuO. Het CLB heeft namelijk een sleutelrol in deze doorverwijzing en behoudt daarnaast zijn 

begeleidingstaak van de school. Bij een vraag van scholen om een leerling naar het BuO te verwijzen, 

vinden CLB-medewerkers het moeilijk om hier tegenin te gaan; dit kan namelijk de 

begeleidingsrelatie bemoeilijken (Ghesquière et al., 2001). 

 

 

4.2.2. Ouders en leerling 

 

Hoewel de CLB-medewerkers in het onderzoek dat plaatsvond voor de ingang van het CLB-decreet 

zelf aangaven dat ouders een belangrijke inhoudelijke rol spelen in de beslissing tot TnBuO, waren de 

keuzemogelijkheden die ze aan ouders voorstelden zeer beperkt; de ouders werden inhoudelijk 

weinig betrokken. Het kind onderging het onderzoek, maar had zelf geen inspraak. De beleving van 

het kind werd ook niet in rekening gebracht bij een verwijzing. De begeleiding van ouders en 

leerlingen was er vooral op gericht dat ze het advies van het BuO zouden volgen. Ouders en 

                                                           
6
 De onderzoekers verklaren dit door het feit dat doorverwijzingen vanuit het ASO naar het BuO maar weinig 

gebeurt (Vermaut, Leens, De Rick, & Depreeuw, 2009). 
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leerlingen speelden dus een minimale rol in het verwijzingsproces en beoordeelden dit 

verwijzingsproces dan ook als negatief.  

 

Ook na ingang van het CLB-decreet bleef het betrekken van ouders in de TnBuO een knelpunt. Uit 

onderzoek blijkt namelijk dat ouders zich zorgen maken over de manier waarop zij betrokken worden 

bij de onderwijsloopbaanbegeleiding van hun kind(eren) door het CLB. Ze zijn bezorgd dat ze te 

weinig worden betrokken bij de beslissingen, vooral bij een mogelijke doorverwijzing naar het BuO. 

Ze hebben namelijk de ervaring dat CLB’s zowel te snel als niet snel genoeg doorverwijzen naar het 

BuO. Voor vele van de bevraagde ouders was de doorverwijzing van hun kind naar het BuO dan ook 

een negatieve ervaring (Vermaut et al., 2009). 

 

Lilley (2014a; 2014b) onderzocht in verschillende studies het keuzeproces voor een gewone of 

buitengewone basisschool door moeders van kinderen met autisme. Moeders zoeken via 

verschillende kanalen informatie over een mogelijke school voor hun kind met autisme: het internet, 

folders, opvoedkundige literatuur… Face to face informatie was echter voor de meeste moeders het 

meest doorslaggevend in hun keuzeproces (Lilley, 2014a). Informatie die moeders van andere 

moeders ontvangen speelt ook een rol in de schoolkeuze, hoewel deze informatie niet altijd objectief 

is (Lilley, 2014b). Argumenten die meespeelden in de beslissing waren het belang dat moeders 

hechtten aan inclusie versus de voordelen van BuO, de toekomstmogelijkheden van hun kind, alsook 

de argumenten van professionelen. Deze gezinnen ontvingen meestal hulp van logopedisten, 

ergotherapeuten en/of opvoedkundigen die al dan niet ervaring hadden in het BuO. Naar aanleiding 

van de overgang naar het basisonderwijs lieten de meeste moeders hun kind diagnostisch testen. De 

uitkomst van deze diagnostiek was vaak cruciale informatie bij de keuze van een basisschool. 

Naargelang de start in het basisonderwijs naderde, hechtten moeders meer belang aan het advies 

van schoolpersoneelsleden, terwijl moeders daarvoor eerder het advies opvolgden van 

professionelen. De keuze van de school was van belang voor zowel de remediëring van de tekorten 

van de leerling als voor het verbeteren van de academische en sociale vaardigheden van de leerling 

(Lilley, 2014a).  

 

Door deze verschillende betrokken schoolinterne en –externe professionelen en informatiebronnen 

neemt dit keuzeproces veel tijd in beslag en kan het als emotioneel vermoeiend ervaren worden 

door de moeders. Moeders ontvingen ook vaak tegengestelde adviezen van deze professionelen. Na 

de keuze voor het gewoon onderwijs dan wel het BuO, kunnen ouders ook blijven twijfelen. Door de 

aanwezigheid van meerdere schoolopties vertellen ouders namelijk nooit zeker te zijn dat ze de 

juiste keuze hebben gemaakt (Lilley, 2014a).  

 

4.2.3. TnBuO bij kansarme en/of allochtone leerlingen 

 

Het onderzoek van Ghesquière e.a. (2001) ging ook specifiek in op het verloop van de toeleiding naar 

het BuO bij leerlingen die leven in kansarmoede en/of met een migratieachtergrond. Criteria om 

door te verwijzen naar het BuO waren redelijk gelijkaardig voor leerlingen die wel en niet leven in 

kansarmoede. Kansarmoede op zich leek dus weinig invloed te hebben op de doorverwijzing naar het 

BuO. Bij doorverwijzing van leerlingen met een migratieachtergrond werden taalproblemen wel 

gehanteerd als criterium voor doorverwijzing.  
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Er waren veel verschillen tussen CLB-medewerkers wat betreft argumenten om (allochtone) 

leerlingen die leven in kansarmoede al dan niet door te verwijzen naar het BuO. Sommigen verwezen 

(allochtone) leerlingen die leven in kansarmoede net sneller door naar het BuO omdat de ouders 

minder goed BSH kunnen voorzien voor hun kinderen (hulp die doorgaans aanwezig is op de school 

voor BuO), de kosten van het BuO lager zijn, het vervoer geregeld wordt... Anderen verwezen 

(allochtone) leerlingen die leven in kansarmoede net minder snel door naar het BuO omdat ze hen 

het voordeel van de twijfel geven. 

Het verwijzingsproces verliep doorgaans op een gelijkaardige manier als bij niet-kansarme leerlingen. 

Een verschil was wel dat de inhoudelijke inbreng van de ouders en de leerling nog beperkter was bij 

een kansarm gezin. Soms waren ouders zelfs niet op de hoogte van het diagnostisch onderzoek in 

voorbereiding van de verwijzing, wat kon leiden tot weerstand. In deze situatie werd het gezin meer 

onder druk gezet om toch de overstap te maken naar het BuO (Ghesquière et al., 2001). Ook 

recenter onderzoek duidt op een slechte communicatie tussen school en (allochtone) ouders die 

leven in kansarmoede in de doorverwijzing naar het BuO. Vandenbroucke en Vanclooster (2012) 

onderzochten via een interview en een vragenlijst de beleving van tien ouders uit etnisch-culturele 

minderheidsgroepen bij de doorverwijzing van hun kind uit het GO naar type 1 (kinderen met een 

licht mentale achterstand). De ouders vertelden dat de communicatie met de school zeer beperkt 

was en vooral gericht was op de doorverwijzing. Problemen werden te laat gemeld bij de ouders en 

er werd voorafgaand aan de doorverwijzing geen hulp geboden op school. Het resultaat van het 

intelligentie onderzoek was vaak de enige legitimatie voor de doorverwijzing naar het BuO. Ouders 

krijgen ook onterecht de boodschap dat het advies voor de overgang naar het BuO bindend is en dat 

de overgang tijdelijk is. Het CLB volgde meestal ook het advies van de school (Vandenbroucke & 

Vanclooster, 2012).  

 

CLB-medewerkers klaagden in het onderzoek van Ghesquière e.a. (2001) over de slechte 

bereikbaarheid van gezinnen die leven in kansarmoede en met een migratieachterond, ondanks de 

extra inspanningen die ze hiervoor leveren. Taal- en cultuurverschillen vormden een extra belasting 

bij een verwijzing naar het BuO (Ghesquière et al., 2001). 

 

4.3. Invloed van schoolfactoren  

 

Specifieke kenmerken van het BuO of het GO kunnen een overgang van het GO naar het BuO 

vergemakkelijken. Zo kunnen bepaalde karakteristieken van het GO een overgang naar het BuO 

versnellen, ook wel pushfactoren genoemd. Langs de andere kant kunnen mogelijke aantrekkelijke 

factoren van het BuO de overgang versnellen, ook wel pullfactoren genoemd. Deze push- en pull 

factoren kunnen soms zowel vanuit de context van het GO als vanuit de context van het BuO 

bekeken worden. Zo kan een lacune in het GO als pushfactor benoemd worden, terwijl de 

aanwezigheid van dit aspect in het BuO als een pullfactor kan gezien worden. Mogelijke push- en 

pullfactoren worden achtereenvolgens besproken. 

 

4.3.1. Pushfactoren 

 

Pushfactoren situeren zich doorgaans in het GO. Wanneer het GO niet of onvoldoende tegemoet 

komt aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, kan dit de leerlingen ‘wegduwen’ naar het 

BuO (Ghesquière et al., 2001). 
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Leerstofjaarklassensysteem 

Verschillen in tempo of niveau zijn moeilijk inpasbaar in het leerstofjaarklassensysteem van het GO. 

De beperkte flexibiliteit van het leerstofjaarklassensysteem kan de overstap naar het BuO, waar meer 

flexibiliteit mogelijk is en niet alle leerlingen eenzelfde curriculum moeten volgen, in de hand werken 

(Ghesquière et al., 2001).  

 

Draagkracht school 

Verschillende onderzoeken halen de draagkracht van de school aan als verklarende factoren bij de 

beslissing om een leerling al dan niet door te verwijzen naar het BuO (Mys, 2009; Ghesquière et al., 

2001). Taakleerkrachten en zorguren worden echter niet altijd even efficiënt ingezet (Vlaamse 

Onderwijsraad, 1995) en in de periode vòòr het M-decreet oordeelde de school zelf over de mate 

waarin ze kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling (Ghesquière et al., 2001). Door 

het M-decreet kunnen scholen hun draagkracht echter niet meer inroepen om een inschrijving van 

een leerling met specifieke onderwijsnoden te weigeren. De gewone school moet bij de 

doorverwijzing naar een school voor BuO namelijk aantonen dat ze in samenwerking met het CLB 

reeds maatregelen heeft genomen en een zorgtraject heeft doorlopen, maar dat de nodige 

aanpassingen disproportioneel en onredelijk zijn binnen de werking van de gewone school. 

 

Schoolpopulatie 

Uit onderzoek blijkt dat er een positief verband bestaat tussen het aantal leerlingen die leven in 

kansarmoede, het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en heterogeniteit in 

leerlingenpopulatie enerzijds en het aantal doorverwijzingen naar het BuO anderzijds (Ghesquière et 

al., 2001; zie ook paragraaf 4.4.). 

 

Klaskenmerken 

Met betrekking tot de invloed van de klasgrootte is de literatuur niet eenduidig. Ofwel vinden 

onderzoekers dat er meer doorverwijzingen naar het BuO gebeuren in grotere klasgroepen 

(Ghesquière et al., 2001) ofwel vinden onderzoekers geen significante invloed van klasgrootte op de 

verwijzing naar het BuO (Maas, 1992).  

Met betrekking tot het prestatieniveau van de klasgroep vonden onderzoekers wel een verband met 

de verwijzing naar het BuO. Zo blijkt dat het gemiddelde prestatieniveau in de klas positief 

samenhangt met verwijzingen naar het BuO (Maas, 1992). Jepma (2003) vond meer concreet dat 

vooral de gemiddelde taal- en rekenprestaties van de klas een invloed hebben op de verwijzing naar 

het BuO. Bij twee risicoleerlingen met hetzelfde geslacht, leeftijd, gedrag, taal- en rekenprestatie, uit 

een verschillend presterende klassen, heeft de leerling uit de sterke klas een grotere kans op 

doorverwijzing naar het BuO dan de leerling uit de zwakkere klas. De leerling uit de sterke klas heeft 

namelijk relatief meer leerachterstand ten opzichte van de klasgenoten dan de leerling uit de minder 

sterke klas (Jepma, 2003). Hieraan gerelateerd blijkt dat scholen die homogene klasgroepen 

nastreven wat betreft de leerprestaties, zwakpresterende leerlingen sneller doorverwijzen naar het 

BuO (Juchtmans et al., 2012). 

Tot slot vonden Ledoux e.a. (2008) dat de mate van doorverwijzing naar het BuO samenhangt met 

het percentage zorgleerlingen in een klas. Naarmate er meer zorgleerlingen in een klas aanwezig zijn, 

is de kans op verwijzing naar het BuO kleiner (Ledoux et al., 2008). 
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Teamfunctioneren op school 

De kwaliteit van samenwerking op school lijkt belangrijk bij een verwijzing naar het BuO. Onderzoek 

toont echter geen verband aan tussen het teamfunctioneren en het aantal verwijzingen naar het BuO 

(Ghesquière et al., 2001). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat op scholen waar meer leerlingen worden 

doorverwijzen naar het BuO, de directies wel negatiever oordelen over de competenties van 

leerkrachten (Ledoux et al., 2008). 

 

Dominante opvatting over kwaliteitsonderwijs 

Scholen kunnen verschillen in de manier waarop ze hun onderwijs aan leerlingen evalueren. 

Sommige scholen hanteren een prestatiegerichte invulling van kwaliteitsvol onderwijs, terwijl andere 

scholen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden door te proberen te voldoen aan de individuele 

onderwijsbehoeftes van leerlingen. Scholen met een eerder prestatiegerichte invulling zullen sneller 

leerlingen doorverwijzen naar het BuO. Op die manier brengen ze het prestatieniveau niet naar 

beneden (Bagley & Woods, 1998; Deketelaere et al., 1999). Scholen die meer nadruk leggen op de 

onderwijsbehoeftes van leerlingen, zullen deze leerlingen minder snel doorverwijzen naar het BuO 

(Deketelaere et al., 1999). Hierbij aansluitend vindt onderzoek dat gewone scholen met een sterk 

inclusief zorgbeleid doorverwijzingen van leerlingen naar het BuO zolang mogelijk vermijden, daar 

deze scholen zorgleerlingen zo lang mogelijk willen opvangen binnen het gewoon onderwijs 

(Juchtmans et al., 2012). Jepma7 (2003) vond een negatief verband terug tussen de mate waarin 

leerkrachten hun onderwijs afstemmen op de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen en de 

doorverwijzing naar het BuO; hoe meer afstemming er is op de onderwijsbehoeften van leerlingen, 

hoe minder leerlingen worden doorverwezen naar het BuO. 

 

Onderzoek toont echter ook aan dat de factoren die meespelen in discussies over het beste advies 

voor zorgleerlingen verschillen van school tot school en zelf van leerkracht tot leerkracht (Juchtmans 

et al., 2012). 

 

4.3.2. Pullfactoren 

 

Pullfactoren situeren zich doorgaans in het BuO. De specifieke werking van het BuO kan leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken (Ghesquière et al., 2001). 

 

Deskundigheid BuO 

Informatie over de deskundigheid van het BuO, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid tot meer 

gespecialiseerde hulp en kleinere klasgroepen, kan ertoe leiden dat leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften sneller worden doorverwezen naar het BuO (Deketelaere et al., 1999). Het BuO 

kan in dit opzicht ook een alibifunctie vervullen voor leerkrachten in het GO. Zo kunnen leerkrachten 

in het GO de verantwoordelijkheid voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften bij het BuO 

leggen, waardoor zij zichzelf enkel als verantwoordelijk zien voor het ‘gemiddelde’ kind (Ghesquière, 

                                                           
7
 Jepma (2003) onderzocht de relatie tussen adaptief onderwijs en de verwijzing naar het BuO in het 

Nederlands basisonderwijs door middel van data uit de eerste meting van het cohortonderzoek Primair 
Onderwijs (PRIMA-I) en gestructureerde interviews bij leerkrachten. PRIMA-I bevat data van 691 gewone 
basisscholen. Zorgleerlingen werden voor de analyse gelijkgeschakeld op een vijftal kindkenmerken die volgens 
onderzoek (Meijer et al., 1986; Petersen & Buis, 1995; Petersen & Keyzer, 1991) van belang zijn bij 
doorverwijzing naar het BuO, namelijk geslacht, leeftijd, taalprestatie, rekenprestatie en gedrag.  
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De Fever, & Van Hove, 1996). Meer recent onderzoek van Struyf e.a. (2012) duidt echter op een 

verschuiving wat dit betreft. Zij vonden namelijk dat ook leerkrachten in het gewoon onderwijs zorg 

voor leerlingen als hun taak beschouwen (Struyf et al., 2012). 

 

Aanbod BuO 

Hoewel literatuur suggereert dat de vraag naar BuO afhankelijk is van het aanbod ervan (Ghesquière 

et al., 1996) is onderzoek hiernaar inconsistent. Zo vonden Meijer e.a. (1986) geen verband tussen 

het aantal verwijzingen naar het BuO en de afstand tot de school voor BuO, terwijl Ghesquière e.a. 

(2001) wel vaststelden dat CLB-medewerkers in hun keuze van het type BuO rekening houden met 

het aanbod (Ghesquière et al., 2001). 

 

4.4. Invloed kind en gezinsfactoren  

 

De leerlingpopulatie in het BuO weerspiegelt niet de leerlingpopulatie in een heel Vlaanderen. Zo zijn 

leerlingen met bepaalde profielen oververtegenwoordigd in het BuO. Jongens, kinderen uit gezinnen 

met een lage SES, een niet-Belgische nationaliteit of uit eenoudergezinnen worden opvallend meer 

doorverwezen naar het BuO (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012; Van Landegem, & Van 

Damme, 2009). In deze paragraaf bespreken we factoren op kind- en gezinsniveau die volgens 

literatuur een invloed hebben op de doorverwijzing naar het BuO. De kindfactoren die we bespreken 

zijn het geslacht, het soort en de ernst van de problematiek van de leerling, het gedrag van de 

leerling, de leervorderingen en intelligentie van de leerling. De gezinsfactoren die we bespreken zijn 

SES, etniciteit en gezinsstructuur. 

 

Geslacht 

Jongens hebben twee keer zoveel kans om doorverwezen te worden naar het BuLO dan meisjes 

(Groenez et al., 2003; Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012; Van Landegem, & Van Damme, 

2009). Dit vertaalt zich dan ook in een oververtegenwoordiging van jongens in het BuO. De 

verhouding jongens/meisjes in het BuO bedraagt ongeveer 63% jongens in vergelijking met 37% 

meisjes (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2012). Dit percentage verschilt per type BuO. Zo is de 

oververtegenwoordiging van jongens het grootst in type 3 (ernstige emotionele en/of 

gedragsproblemen) en type 7 (auditieve stoornissen; ASS) (Ministerie van Onderwijs en Vorming, 

2012). 

 

Aard en ernst beperking 

Inherent aan de structuur van het BuO is de indeling in types naargelang de beperking en de indeling 

in opleidingsvormen naargelang de mogelijkheden tot maatschappelijke integratie van de leerling). 

Internationaal onderzoek toont ook aan dat de aard en ernst van de beperking een invloed heeft op 

de al dan niet overgang naar het BuO (Ledoux et al., 2008; Towle, Vacanti-Shova, Shah, & Higgins-

D’alessandro, 2013). Zo hebben kinderen met meer schoolse achterstand en ernstigere lichamelijke, 

mentale en/of sociale beperkingen meer kans om doorverwezen te worden naar het BuO (Towle et 

al., 2013). Daarnaast hebben zorgleerlingen met een verstandelijke beperking, autisme en 

externaliserend gedrag respectievelijk drie, twee en anderhalf keer zoveel kans op een verwijzing 

naar het buitengewoon basisonderwijs, dan zorgleerlingen zonder deze beperkingen. Leerlingen 

worden ook meer doorverwezen naarmate hun taal- en rekenprestaties lager zijn. Hoogbegaafde 

(zorg)leerlingen worden ongeveer 2.5 keer minder dan gemiddeld bij zorgleerlingen doorverwezen 
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naar het BuBaO (Ledoux et al., 2008). Hoewel in het algemeen de kans op doorverwijzing naar het 

BuO groter wordt naarmate de problematiek ernstiger is, geldt dit niet voor leerlingen met sociaal-

emotionele problemen of faalangst; ook bij ernstige vormen van dergelijke problemen kunnen deze 

leerlingen volgens leerkrachten in het gewoon onderwijs blijven (Ledoux et al., 2008). 

 

Gedrag 

Het gedrag van de leerling blijkt een belangrijke invloed te hebben bij de al dan niet doorverwijzing 

naar het BuO. Leerlingen die moeilijk gedrag stellen, zijn voor gewone scholen weinig hanteerbaar, 

zeker zodra het kind de kleuterschool heeft verlaten (Ghesquière et al., 2001). Wanneer (ouders van) 

kinderen uit type 3 aan het eind van de lagere school twijfelen om de overstap te maken naar het 

gewoon of buitengewoon secundair onderwijs, kan het gebeuren dat de school voor gewoon 

onderwijs deze leerlingen weigert omwille van de problematiek (Mys, 2009). Leerlingen met 

gedragsproblemen worden in het algemeen als moeilijk handelbaar bevonden door de 

schoolpersoneelsleden van het gewoon basisonderwijs en worden om die reden sneller 

doorverwezen naar het BuO (Ledoux et al., 2008). 

 

Leervorderingen en intelligentie 

Ook de leervordering van de leerling blijkt een belangrijke invloed te hebben bij doorverwijzing. 

Naarmate de leervorderingen meer afwijken van het gemiddelde zijn de leerlingen moeilijker 

inpasbaar in de school voor gewoon onderwijs, zeker vanaf het lager onderwijs (Ghesquière et al., 

2001). 

De intelligentie van de leerling speelt ook een belangrijke rol bij de oriëntering naar het BuO 

(Ghesquière et al., 2001; Mys, 2009; Nicaise, 2011). Bij de intelligentiemeting van kinderen die leven 

in kansarmoede kunnen een aantal storende factoren de testuitslag echter onterecht negatief 

beïnvloeden (Cré, 2000; Sullivan, 2011). Zo hebben kinderen die leven in kansarmoede doorgaans 

een minder ontwikkeld ‘formele’ taalvaardigheid, hetgeen het begrijpen van de testinstructies in de 

weg kan staan. Kinderen die leven in kansarmoede zijn daarnaast ook minder vertrouwd met de 

culturele (Westerse, middenklasse) context van de items, waardoor de inhoud van de vraag verkeerd 

begrepen kan worden. Mensen met een migratieachtergrond zijn immers vaak kansarm (Duquet et 

al., 2006). Kinderen die leven in kansarmoede kunnen ook minder vertrouwd zijn met een aantal 

materialen (bijvoorbeeld puzzels) of vaardigheden (bijvoorbeeld omgaan met abstracte figuren) die 

van belang zijn bij een intelligentietest. Tot slot zijn bij weinig intelligentietesten in de normering 

kinderen die leven in kansarmoede betrokken (of is er geen informatie beschikbaar over de 

aanwezigheid van kinderen die leven in kansarmoede in de normeringssteekproef), waardoor de 

kansarmen in feite vergeleken worden met de kansrijken (Cré, 2000). Nicaise stelt ook dat het IQ in 

grote mate een product is van sociale omstandigheden (Nicaise, 2011). 

 

SES en etniciteit  

Zowel in binnen- als in buitenland zijn mensen met een lage SES en met een migratieachtergrond 

oververtegenwoordigd in het BuO (Gabel et al., 2009; Ghesquière et al., 2001; Groenez et al., 2003; 

Hermans & Opdenakker, 2005; Hibel & Jasper, 2012; Sullivan, 2011; Zhang, Katsiyannis, Ju, & 

Roberts, 2014).  

Groenez e.a. (2003) onderzochten welke SES-factoren een invloed hadden op de verwijzing naar het 

BuO. In het lager en secundair onderwijs is de beroepssitatie van de vader en moeder een belangrijke 

verklarende variabele voor zowel de schoolse vertraging als de doorverwijzing naar het BuO 
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(Groenez et al., 2003). Daarnaast blijken ouders van leerlingen uit type 1 en 8 gemiddeld lager 

opgeleid te zijn (Ghesquière et al., 2001). 

Het vastgestelde verschil in de al dan niet doorverwijzing naar het BuO naargelang nationaliteit bij 

Groenez e.a. (2003) was echter niet significant. De analyse van Groenez e.a. (2003) suggereert dat 

leerlingen met een migratieachtergrond eerder omwille van hun sociaal-economische positie naar 

het BuO doorverwezen worden dan omwille van hun taal- of culturele achtergrond (Groenez et al., 

2003). Internationaal onderzoek is echter inconsistent over het idee dat armoede dé verklarende 

factor is voor de verschillen tussen leerlingen met en zonder een migratieachtergrond op school en 

dat etniciteit op zich hierbij geen rol speelt (Skiba, Simmons, Ritter, Gibb, Rausch, & Cuadrado, 2008; 

Skiba, Simmons, Ritter, Kohler, Henderson, & Wu, 2006; Zhang, & Katsiyannis, 2002; Zhang, 

Katsiyannis, Ju, & Roberts, 2014).  

Alhoewel in Vlaanderen de overrepresentatie van leerlingen met een migratieachtergrond ten 

opzichte van autochtonen in het buitengewoon basisonderwijs is verminderd, blijft deze 

overrepresentatie van leerlingen met een migratieachtergrond duidelijk aanwezig in het 

buitengewoon secundair onderwijs (Hermans, & Opdenakker, 2005). Ook internationaal onderzoek 

toont verbetering aan wat betreft de overrepresentatie van leerlingen met een migratieachtergrond 

in het BuO, doch compenseren deze verbeteringen niet volledig voor de oververtegenwoordiging van 

leerlingen met een migratieachtergrond in het BuO (Zhang et al., 2014).  

Onderzoek toont daarnaast aan dat leerlingen met een migratieachtergrond op een andere manier in 

het buitengewoon onderwijs terecht komen dan leerlingen zonder een migratieachtergrond. Zo 

komen anderstalige kinderen met een migratieachtergrond met leerproblemen op basisschoolleeftijd 

relatief later in het buitengewoon basisonderwijsonderwijs terecht dan autochtone kinderen met 

leerproblemen. De auteurs wijzen dit toe aan hun taalachterstand, dewelke eerst moet overwonnen 

worden vooraleer anderstalige leerlingen het gewone curriculum kunnen volgen en bijkomende 

ondersteuning nut heeft (Hibel & Jasper, 2012). Daarnaast komen ze vaker in type 1 terecht dan 

autochtonen, dewelke net vaker in type 8 terecht komen. De auteurs wijzen dit toe aan de grotere 

kans tot onderschatting van de intellectuele mogelijkheden van leerlingen met een 

migratieachtergrond (Cré 1999). In zowel nationale als internationale literatuur wordt discriminatie 

en ongelijke behandeling of kansen voor leerlingen met een migratieachtergrond aangehaald als 

verklarende factoren voor de oververtegenwoordiging van deze leerlingen in het BuO (Ghesquière et 

al., 2001; Zhang et al., 2014). 

Tot slot kan een overgang naar het BuO ook gezien worden als een daling in sociaal-economisch 

opzicht. Literatuur (Van Meensel & Verlot, 1990) toont aan dat stijging of daling in sociaal-

economisch niveau ten opzichte van het ouderlijke of vroegere sociaal-economische niveau gepaard 

kan gaan met sociale kosten. Zo kan een daling in sociaal-economisch niveau gepaard gaan met het 

verliezen van hun sociale status of het verliezen van de aansluiting bij hun informele netwerk. 

Hierdoor formuleren Ghesquière e.a. (2001) de hypothese dat de weerstand tegen een 

doorverwijzing naar het BuO groter zal zijn bij ouders uit een hogere SES-klasse dan bij ouders uit een 

lagere SES-klasse, daar een overgang naar het BuO voor hen de betekenis kan hebben van een daling 

in het sociaal-economisch niveau. Specifiek voor traditionele gezinnen met een migratieachtergrond 

kan een doorverwijzing naar het BuO de ‘eer’ van het gezin aantasten, waardoor ze zich verzetten 

tegen dit advies en dan ook pas op latere leeftijd naar het BuO gaan (zie ook eerder; Van Meensel & 

Verlot, 1990). 

 

Gezinsstructuur 
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Uit onderzoek blijkt dat kinderen van alleenstaande ouders meer kans hebben op een doorverwijzing 

naar het BuO (Groenez et al., 2003). 

 

 

5. Lange termijn gevolgen van TnZ 

 

Uit onderzoek blijkt dat de sociale (re-) integratie van zorgleerlingen in het gewoon basis- en 

secundair onderwijs vaak moeilijk verloopt; leerlingen met beperkingen worden in het GO vaak 

minder aanvaard en hebben vaak minder vrienden dan hun klasgenoten (Bossaert, Colpin, Pijl, & 

Petry, 2012; Jones & Frederickson, 2010; Pijl, Frostad, & Flem, 2008; Pillay et al., 2013). Pillay e.a. 

(2013) bijvoorbeeld onderzochten de re-integratie van leerlingen uit het speciaal onderwijs in het 

gewoon basis- en secundair onderwijs bij 13 leerlingen van 11 tot 14 jaar met gedrags-, emotionele 

en sociale problemen door middel van kwalitatieve methoden (o.a. interviews). Deze leerlingen 

bleken negatieve emoties, zoals eenzaamheid en angst te ervaren bij de re-integratie (Pillay et al., 

2013). Zorgleerlingen verschillen van elkaar in de mate waarin ze problemen ervaren (na een 

terugkeer) in het GO; onderzoek bij kinderen met autisme toont namelijk aan dat leerlingen meer 

risico lopen op een gebrekkige sociale inclusie in de school voor GO wanneer ze verlegen zijn (Jones 

& Frederickson, 2010). 

 

Verschillende onderzoeken tonen nochtans positievere lange termijn effecten aan van zorgleerlingen 

die in het GO blijven in vergelijking met zorgleerlingen die de overgang naar het BuO maken. 

Controle groepen in het GO presteren en functioneren namelijk beter dan groepen in het BuO 

(Ghesquière et al., 2001; Gross & Lake, 2011).  

 

Onderzoek van Jepma (2003) vergeleek de taal- en rekenprestaties, non-verbale intelligentie en 

gedrag bij leerlingen met taal- en rekenproblemen in het gewoon BaO met deze uitkomstmaten bij 

leerlingen met taal- en rekenproblemen in het BuBaO. De leerlingen werden bij aanvang van het 

onderzoek gematcht naar taal- en rekenprestatie, IQ en gedrag, en werden vier jaar lang opgevolgd. 

De ontwikkeling van taal- en rekenprestaties gebeurde significant beter in het gewoon onderwijs dan 

in het BuO. De ontwikkeling van non-verbale intelligentie en het gedrag verliep niet verschillend voor 

leerlingen met taal- en rekenproblemen in het gewoon en buitengewoon onderwijs (Jepma, 2003).  

 

Leerlingen in het BuLO verlaten doorgaans ook later het lager onderwijs dan leerlingen in het 

gewoon LO (Van Landegem & Van Damme, 2009). Internationaal onderzoek toont aan dat maar 60% 

van de leerlingen in het BuO tussen 18 en 21 jaar hun diploma behalen (Gross & Lake, 2011).  

 

Specifiek voor de situatie van leerlingen met een migratieachtergrond stellen onderzoekers dat de 

oververtegenwoordiging van hen in het BuO leidt tot lagere academische prestaties en problemen op 

lange termijn. Zo hebben mensen met een migratieachtergrond meer moeite met het vinden van 

werk en het voltooien van een studie in het hoger onderwijs (Zhang et al., 2014).  
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6. Onderzoeksvragen  

In dit onderzoek bestuderen we de toeleiding naar zorg vanuit drie theoretische perspectieven: het 

theoretisch perspectief van geïntegreerde zorg, van medicalisering en standaardisering van klinische 

hulpverlening en van gelijke onderwijskansen.  

Vanuit de drie theoretische perspectieven stellen we ons verschillende vragen. In het kader van 

geïntegreerde zorg vragen we ons af in welke mate het zorgbeleid op school een aandeel heeft in de 

toeleiding naar zorg binnen of buiten de school voor gewoon onderwijs. In het kader van 

medicalisering en standaardisering van klinische hulpverlening vragen we ons af in welke mate deze 

mechanismen spelen in de toeleiding naar zorg. In het kader van maatschappelijke ongelijkheid van 

kansen vragen we ons af in welke mate financiële en/of culturele drempels van zorg binnen en 

buiten de school voor gewoon onderwijs bijdragen tot het in standhouden en vergroten van sociale 

ongelijkheid van onderwijskansen. 

Meer concreet staan de volgende onderzoeksvragen staan centraal: 

1. Welk zorgaanbod voorziet de school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en 

wanneer wordt er gebruik van gemaakt? Voldoen scholen aan de voorwaarden zoals 

beschreven in het M-decreet? Meer specifiek: In welke mate werkt de school 

handelingsgericht? In welke mate is de nodige basiszorg aanwezig? Welke gepaste 

maatregelen en redelijke aanpassingen voorziet de school voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften? 

 

2. In welke mate en op welke manier ondersteunen scholen voor buitengewoon onderwijs 

scholen voor gewoon onderwijs (buiten GON en ION)? (Voldoen scholen voor buitengewoon 

onderwijs aan de voorwaarden om de grotere inclusie in het GO conform het M-decreet te 

ondersteunen?)  

 

3. Hoe verloopt de TnZ (in de school voor GO, naar gespecialiseerde hulpverlening of een school 

op maat)? Welke moeilijkheden worden hierbij ervaren? Op welke manier worden de 

voorwaarden voor TnZ toegepast zoals beschreven in het M-decreet? Meer specifiek: In 

welke mate en op welke manier worden bij de TnZ de verschillende fasen van het 

zorgcontinuüm doorlopen? 

 

4. Wat is de rol van verschillende actoren (zoals leraren, ouders, leerlingen 

zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers) in de TnZ en wat zijn hun motieven voor het al 

dan niet adviseren van of instemmen met het zorgaanbod? In welke mate zijn deze 

rolverdeling en motieven voor TnZ conform de geest van het M-decreet? 

 

 

5. Verschillen scholen in de wijze waarop TnZ verloopt en zo ja, welke kenmerken van zorg op 

school (zoals zorgvisie, mate van geïntegreerde zorg, samenwerking met CLB, ...) en andere 

schoolkenmerken (schoolgrootte, onderwijsniveau, -vorm, geografische kenmerken, ...) 

kunnen deze verschillen verklaren?  
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6. Wat is het effect van kind- (leeftijd, geslacht, problematiek of beperking, academisch 

functioneren en sociale participatie) en gezinskenmerken (thuistaal, opleidingsniveau en 

arbeidssituatie van beide ouders, etniciteit, gezinsgrootte en –samenstelling) op TnZ?  

 

 

7. Wat zijn de effecten van het toeleidingproces op uitkomsten zoals algemene tevredenheid of 

het functioneren van de leerlingen (zoals sociale participatiegraad, academisch functioneren 

en verdere schoolloopbaan)? 
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Hoofdstuk 3 

Methodologie fase 1  
 

In een eerste fase van het onderzoek werden focusgroepen (FG) georganiseerd. Focusgroepen zijn 

een groepsmethodiek waarin participanten in gesprek gaan over onderwerpen die worden 

aangebracht door de onderzoekers en/of de deelnemers zelf en waarbij er een open interactie is 

tussen de deelnemers (Krueger, 2000; Morgan, 1997; Schutt, 1996).  

 

In dit hoofdstuk bespreken we de gebruikte methodologie bij deze focusgroepen. Achtereenvolgens 

bespreken we het doel van de focusgroepen (paragraaf 1), de samenstelling (paragraaf 2) en het 

verloop (paragraaf 3) ervan en de te gebruiken analysemethode (paragraaf 4). 

1. Doel focusgroepen 

De focusgroepen zijn een eerste verkennende fase in het onderzoek naar toeleiding naar zorg. Via de 

focusgroepen willen we te weten komen welk zorgaanbod scholen voor gewoon onderwijs voorzien 

voor hun leerlingen, welke ondersteuning het buitengewoon onderwijs aan het gewoon onderwijs 

biedt of kan bieden, hoe de toeleiding naar zorg verloopt, wat de rol van verschillende actoren hierbij 

is en wat de effecten zijn van het toeleidingsproces op de algemene tevredenheid en het 

functioneren van leerlingen. Mogelijke actoren bij de toeleiding naar zorg zijn leerkrachten, 

zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers, leerlingen en ouders.  

 

Focusgroepen zijn geschikt voor het peilen naar ervaringen, meningen, wensen en motieven 

(Krueger, 1988). In vergelijking met kwantitatief onderzoek kunnen focusgroepen diepgaandere 

informatie opleveren door het stellen van open vragen, het doorvragen en het kunnen observeren 

van de interactie tussen deelnemers. 

 

De gegevens verkregen via de focusgroepen worden daarnaast gebruikt als input voor het opstellen 

van de vragenlijst in fase 2 van het onderzoek; de informatie uit de focusgroepen geeft richting aan 

de inhoud van de vragenlijsten. 

2. Samenstelling focusgroepen 

Er werden vijf focusgroepen georganiseerd met telkens een aantal zorgverantwoordelijken en CLB-

medewerkers. Vier focusgroepen bestonden uit deelnemers werkzaam in het gewoon onderwijs 

(GO): één focusgroep met deelnemers werkzaam in het gewoon kleuteronderwijs, één focusgroep 

met deelnemers werkzaam in het gewoon lager onderwijs en twee focusgroepen met deelnemers 

werkzaam in het gewoon secundair onderwijs. De ene groep van het gewoon secundair onderwijs 

bestond uit deelnemers werkzaam in de middenschool en in onderwijsvormen ASO, TSO en/of KSO, 

de andere groep bestond uit deelnemers werkzaam in de middenschool en in onderwijsvormen KSO, 

TSO en/of BSO. Één focusgroep bestond uit deelnemers uit het buitengewoon basis- en secundair 

onderwijs (BuO).  

 



53 
 

Deze indeling kwam tot stand op grond van verschillende overwegingen. Vooreerst kozen we om 

zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers in deze fase te bevragen omdat zij de spilfiguren zijn bij 

de toeleiding naar zorg. Daar de focus van het onderzoek bij het gewoon onderwijs ligt (zie 

onderzoeksvragen), maar we wel een zicht willen krijgen op de rol van het buitengewoon onderwijs 

in het toeleidingsproces, werden vier focusgroepen georganiseerd binnen het gewoon en één 

focusgroep binnen het buitengewoon onderwijs. De opdeling in niveaus binnen het gewoon 

onderwijs werd gedaan om een specifiek beeld te krijgen van hoe de toeleiding naar zorg verloopt 

binnen het betreffende onderwijsniveau. Op die manier kan de vergelijking tussen de niveaus ook 

gemaakt worden. De opsplitsing van de twee focusgroepen binnen het secundair onderwijs werd 

gemaakt omwille van de verwachting dat de toeleiding naar zorg verschilt binnen de verschillende 

onderwijsvormen. Zo verwachten we dat – analoog aan eerder onderzoek – de overgang van het BSO 

naar het buitengewoon onderwijs (BuO) waarschijnlijker is dan de overgang van het ASO naar het 

BuO. De focusgroep BuO bestond zowel uit deelnemers uit het buitengewoon basisonderwijs 

(BuBaO) als uit het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). 

 

Achtereenvolgens bespreken we de beoogde samenstelling van de focusgroepen (paragraaf 2.1.), de 

wervingsprocedure van deelnemers (paragraaf 2.2.) en de uiteindelijke samenvatting van de 

focusgroepen (2.3.). 

2.1. Beoogde samenstelling focusgroepen 

Om zeker voldoende deelnemers te hebben voor elke focusgroep, werd vooropgesteld om 

focusgroepen met 12 deelnemers te plannen. Een focusgroep bestaat idealiter uit vier tot 12 

personen (Slocum, 2006). Tabel 1 geeft een overzicht van de planning, beoogde samenstelling en 

locatie van de verschillende focusgroepen (Slocum, 2006). De focusgroepen vonden plaats in Leuven, 

Antwerpen en Gent. Binnen de focusgroep van het buitengewoon onderwijs waren idealiter ook 

enkele scholen verbonden aan een multifunctioneel centrum (MFC) vertegenwoordigd8. 

 

Tabel 1: Overzicht van de planning, beoogde samenstelling en locatie van de focusgroepen 

Datum Beoogde samenstelling Locatie 

05/11/14 ZV (6) en CLB (6) – gewoon LO Leuven  

12/11/14 ZV (6) en CLB (6) – gewoon SO (middenschool, ASO, KSO, TSO) Antwerpen 

13/11/14 ZV (6) en CLB (6) – gewoon SO (middenschool, BSO, KSO, TSO) Leuven 

17/11/14 ZV (6) en CLB (6) – gewoon KO Leuven 

19/11/14 ZV (6) en CLB (6) – buitengewoon BaO en SO Gent 

 

2.2. Werving deelnemers 

In functie van hun ligging, werden scholen en CLB’s9 uitgenodigd voor een focusgroep. Om de 

verplaatsing zo klein mogelijk te houden, werden scholen en CLB’s uit Vlaams-Brabant, het Brussels-

Hoofdstedelijk gewest en Limburg uitgenodigd voor een FG in Leuven. Scholen en CLB’s uit 

                                                           
8
 Zoals werd gemotiveerd binnen stuurgroep 1. 

9
 Deze scholen en CLB’s waren niet noodzakelijk met elkaar verbonden, opdat we een zo gedifferentieerd 

mogelijk beeld konden krijgen via de focusgroepen. 
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Antwerpen werden uitgenodigd voor de FG in Antwerpen. Voor elke FG werd een 18-tal scholen en 

CLB’s uitgenodigd. Vòòr de steekproeftrekking voor de scholen voor gewoon onderwijs werden de 

scholen uit de steekproef van OBPWO 09.05 en OBPWO 12.01 verwijderd, omdat we deze scholen 

allemaal zouden uitnodigen voor deelname aan het surveyonderzoek (zie Hoofdstuk 4); scholen uit 

de steekproef van OBPWO 09.05 en OBPWO 12.01 werden met andere woorden niet aangesproken 

voor deelname aan de focusgroepen om de belasting voor deze scholen zo laag mogelijk te houden. 

Voor de CLB’s was deze werkwijze niet mogelijk, daar het grootste deel van de CLB’s reeds ook was 

aangesproken bij OBPWO 12.01. De scholen GO (exclusief deze die deelnamen aan OBPWO 09.05 en 

OBPWO 12.01) en CLB’s werden geselecteerd via een aselecte gestratificeerde steekproeftrekking 

naar onderwijsnet (en voor de scholen ook organisatiestructuur10). Voor de FG in Gent werden 

scholen BuO uit Oost-Vlaanderen en CLB’s uit West- en Oost-Vlaanderen ook op die manier 

geselecteerd, met het verschil dat de scholen BuO enkel gestratificeerd werden onderwijsnet.  

Op 25/08/14 werd een uitnodigingsmail bezorgd aan de geselecteerde scholen en CLB’s. De 

uitnodigingsmail richtte zich in eerste instantie tot de directie van de school of het CLB, met de vraag 

om deze oproep tot deelname door te geven aan de zorgverantwoordelijke(n) of te verspreiden 

binnen hun CLB. De uitnodigingsmail bevatte steeds informatie over het doel en maatschappelijke 

relevantie van het onderzoek, het verloop en de inhoud van het gesprek, de nodige voorbereiding 

van het gesprek, de meerwaarde van een deelname aan het onderzoek voor de scholen en het CLB 

zelf, het uur en de locatie, de vergoeding voor hun verplaatsing met de auto of met het openbaar 

vervoer en de waardebon van 20 euro die ze als tegemoetkoming zouden ontvangen. De mail rondde 

af met de vraag om hun deelname te bevestigen of te weigeren voor 05/09/14 (zie voorbeeld 

uitnodigingsmail in bijlage 2). Op 09/09/14 kregen de scholen en CLB’s die nog niet gereageerd 

hadden een herinneringsmail. Nadien werden scholen en CLB’s die niet reageerden op de 

uitnodigings- en herinneringsmail opgebeld totdat de beoogde aantallen behaald werden. We 

stelden een deelname van 7 à 8 zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers per focusgroep 

voorop, daar deelnemers regelmatig op het laatste moment afzeggen. Alle deelnemers kregen twee 

weken voor het gesprek een herinneringsmail met meer concrete informatie over de nodige 

voorbereiding van het gesprek (zie voorbeeld in bijlage 3). Ter voorbereiding werd de deelnemers 

namelijk gevraagd om twee casussen voor te bereiden, namelijk één casus waarvan men vond dat de 

TnZ goed verliep en één casus waarvan men vond dat de TnZ minder goed verliep. 

2.3. Uiteindelijke samenstelling focusgroepen 

Tabel 2 geeft een samenvatting van de uiteindelijke samenstelling van de verschillende 

focusgroepen. Tabel 3 tot 7 geven een meer gedetailleerd overzicht van de deelnemers per 

focusgroep en de exacte locatie van de gesprekken. Voornamelijk zorgverantwoordelijken die 

aanvankelijk hadden toegezegd om deel te nemen, namen toch niet deel omwille van redenen zoals 

een crisis op school (1), het vergeten van de afspraak (2) en omwille van onbekende redenen (4). 

Daarnaast namen enkele zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers ook een collega mee naar de 

focusgroep. Zo bevestigden voor de eerste focusgroep bijvoorbeeld zes zorgverantwoordelijken en 

negen CLB-medewerkers, maar waren er drie zorgverantwoordelijken en 10 CLB-medewerkers 

aanwezig (zie tabel 2). In de focusgroep binnen het BuO waren drie zorgverantwoordelijken 

verbonden aan een school met een MFC (zie tabel 7). 

                                                           
10

 Voor BaO: autonome kleuterscholen, autonome lagere scholen en autonome basisscholen. Voor SO: 
middenscholen, bovenbouw scholen, scholen met het volledige aanbod. 
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Tabel 2: Samenvatting van de uiteindelijke samenstelling van de verschillende focusgroepen en de 

exacte locatie 

Datum Samenstelling Locatie 

05/11/14 ZV (3) en CLB (10) – gewoon LO Leuven  

12/11/14 ZV (8) en CLB (8) – gewoon SO (middenschool, ASO, KSO, TSO) Antwerpen 

13/11/14 ZV (6) en CLB (6) – gewoon SO (middenschool, BSO, KSO, TSO) Leuven 

17/11/14 ZV (4) en CLB (5) – gewoon KO Leuven 

19/11/14 ZV (6) en CLB (8) – buitengewoon BaO en SO Gent 

 

Tabel 3: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers 

werkzaam in het gewoon lager onderwijs 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 
huidige functie 

ZV 53 V OGO 10 

ZV 40 V GO 3 

ZV 52 V OGO 15 

CLB (PPW) 26 V VGO 4 

CLB (PPC) 57 M GO 14 

CLB (PPC) 43 V GO 17 

CLB (PPC) 57 V GO 33 

CLB (PPC) 52 V VGO 26 

CLB (PPC) 46 V VGO 22 

CLB (PPW) 35 V VGO 14 

CLB (PPC) 47 V VGO 15 

CLB (PPW) 23 V GO 4 maanden 

CLB (PPC) 27 V GO 4 
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Tabel 4: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers 

werkzaam in het gewoon SO (middenschool, ASO, TSO, KSO) 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 
in huidige functie 

CLB (MW) 49 V OGO 25 

CLB (MW) 51 V VGO 25 

CLB (MW) 31 V GO 10 

CLB (MW) 27 V GO 5 

CLB (PPW) 54 M GO 17 

CLB (MW) 37 V GO 5 

CLB (PPC) 36 V VGO 12 

CLB (MW) 33 V GO 12 

ZV 51 V VGO 20 

ZV 49 V VGO 10 

ZV 31 V VGO 3 

ZV 34 V VGO 4 

ZV 51 V GO 1 

ZV  45 M VGO 10 

ZV  33 M VGO 1 

ZV 25 V VGO 3 maanden 
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Tabel 5: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers 

werkzaam in het gewoon SO (middenschool, BSO, TSO, KSO) 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 

in huidige functie 

ZV 29 V GO 1 

ZV 28 V GO 7 maanden 

ZV 55 V VGO 10 

ZV 44 V VGO 2 

ZV 52 V VGO 12 

ZV 39 V VGO 8 

CLB (MW) 36 V VGO 11 

CLB (PPC) 32 V GO 3 

CLB (PW) 55 V VGO 33 

CLB (PM) 45 V GO 27 

CLB (MW) 28 V GO 6 

CLB (MW) 35 M VGO 7 

 

Tabel 6: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers 

werkzaam in het gewoon KO 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 

in huidige functie 

CLB (MW) 47 V GO 18 

CLB (arts) 25 V VGO 2 maanden 

CLB (PPC) 39 V GO 13 

CLB (PPC) 62 V VGO 34 

CLB (PPC) 43 M OGO 18 

ZV  52 V VGO 4 

ZV  29 V OGO 5 

ZV 28 V VGO 5 

ZV 38 V OGO 1 
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Tabel 7: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers 

werkzaam in het buitengewoon BaO en SO 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 

in huidige functie 

CLB (PPC) 42 V VGO 10 

CLB (PPC) 33 V VGO 10 

CLB (PPC) 54 V VGO 15 

CLB (MW) 31 V VGO 9 

CLB (PPW) 42 V VGO 14 

CLB (PPC) 39 V VGO 15 

CLB (MW) 54 V VGO 4 

CLB (MW) 54 M VGO 32 

ZV 55 V VGO (MFC) 8 

ZV 37 V VGO 14 

ZV 31 V OGO 8 

ZV 26 V GO 3 

ZV 42 V VGO (MFC) 13 

ZV 26 V VGO (MFC) 1 

 

3. Verloop focusgroep gesprekken (zie bijlage 4) 

Alle focusgroep gesprekken kenden een gestandaardiseerd verloop. De deelnemers werden eerst 

welkom geheten. Ze konden een drankje en een hapje nemen. Het verloop en het doel van het 

gesprek werden toegelicht, waarna de deelnemers een formulier voor geïnformeerde toestemming 

ondertekenden (zie bijlage 5). Vervolgens werd een openings- en inleidingsvraag gesteld 

(Mortelmans, 2013). De deelnemers mochten zich namelijk kort voorstellen en iets vertellen over de 

reden waarom ze besloten deel te nemen aan dit groepsgesprek. Daarna werden de sleutelvragen of 

de kernvragen van de focusgroep gesteld (Mortelmans, 2013). Per focusgroep werd hiertoe een 

semi-gestructureerde interviewleidraad uitgeschreven met de belangrijkste kernvragen (zie bijlage 

6). Deze interviewleidraad bevatte voor de verschillende focusgroepen grotendeels dezelfde thema’s 

die aan de hand van concrete casussen werden besproken, namelijk het verloop van de TnZ, 

betrokken actoren hierbij, de effecten van het toeleidingsproces en expertisedeling tussen het GO en 

het BuO. Tijdens de gesprekken werd een goed begrip nagestreefd en werd er doorgevraagd indien 

nodig. Alle focusgroep gesprekken werden afgerond met een besluitende vraag (Mortelmans, 2013) 

naar belangrijke aspecten rond TnZ die nog niet aan bod zijn gekomen en naar de beleving van de 

deelnemers bij het gesprek. 

 

Alle focusgroep gesprekken werden opgenomen met een camera en een dictafoon. Bij alle 

focusgroep gesprekken waren twee onderzoekers aanwezig. Eén onderzoeker hield zich voornamelijk 
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bezig met het gesprek (moderator) en de andere hield zich voornamelijk bezig met de opname. De 

tweede onderzoeker kwam tussen in het gesprek, wanneer zij dat relevant achtte. De focusgroepen 

duurden 3 uur.  

 

4. Analyse focusgroepen 

Een kwalitatieve analyse heeft als doel om de inhoud en complexiteit van betekenissen te 

beschrijven, te begrijpen en te interpreteren; de betekenis op zich staat centraal eerder dan 

kwantificaties ervan (Braun & Clarke, 2006; Smith, 1995). De bevindingen kan men niet generaliseren 

naar de populatie. De focusgroepen geven wel exploratief inzicht in (belevings)aspecten die niet in 

vragenlijsten aan bod kunnen komen. 

 

De opnames van de focusgroepen werden uitgetypt door een jobstudent. Nadien anonimiseerde de 

onderzoeker deze transcripties. Hiertoe kreeg elke focusgroep een chronologisch nummer. De 

focusgroep die het eerst plaatsvond kreeg nummer 1 en de focusgroep die het laatst plaatsvond 

kreeg nummer 5. Bij de verwijzing naar de focusgroepen in het gewoon onderwijs werd ook het 

onderwijsniveau beschreven, zijnde kleuter onderwijs (KO), lager onderwijs (‘LO’) of secundair 

onderwijs (‘SO’), in het SO werden ook de onderwijsvormen toegevoegd zodat deze twee groepen 

konden onderscheiden worden (‘ASO, TSO en/of KSO’ dan wel ‘KSO, TSO en/of BSO’). Bij de 

verwijzing naar de focusgroep over het buitengewoon onderwijs werd ‘BuO’ toegevoegd. Na een 

uitspraak of een gespreksfragment werd op die manier verwezen naar de focusgroep waarbinnen 

deze uitspraak gedaan werd. De deelnemers binnen elke focusgroep kregen ook een nummer, dat 

willekeurig werd toegewezen. Daarnaast werd beschreven vanuit welke rol de respondent deelnam 

aan de focusgroep. Deelnemers konden deelnemen vanuit hun rol als CLB-medewerker (‘CLB’) of als 

zorgverantwoordelijke (‘ZV’). Zo kreeg iedere deelnemer een unieke en anonieme codenaam. In de 

uitspraken zelf werden namen veranderd, waarbij het geslacht steeds behouden bleef. Zo werd een 

jongensnaam veranderd naar een andere jongensnaam. Verwijzingen naar specifieke buitenschoolse 

hulp (BSH), scholen voor GO en BuO werden ook geanonimiseerd wanneer deze traceerbaar was. De 

locatie werd bijvoorbeeld vervangen door ‘in XXX’. Het soort BSH waarover het ging bleef zoveel 

mogelijk behouden, op voorwaarde dat deze hulp niet traceerbaar werd. Zo wordt bijvoorbeeld 

‘kinderpsychiatrie in XXX’ gebruikt in de rapportering. 

 

Soms praatten deelnemers vanuit een andere rol dan de rol waarvoor ze werden aangesproken als 

mogelijke deelnemer van een focusgroep. Opvattingen en belevingen worden immers mee bepaald 

door alle mogelijke persoonlijke ervaringen. Zo praatten enkele zorgverantwoordelijken en CLB-

medewerkers vanuit hun rol als ouder. Bij de rapportering van dergelijke uitspraken werd de rol 

waarvoor ze waren aangesproken vermeld en werd tussen haakjes toegevoegd vanuit welke rol de 

deelnemers spraken. Zo werd bijvoorbeeld ‘ZV1 (vanuit rol als ouder)’ vooraan het citaat geplaatst. 

 

Kort na elke focusgroep maakte één van de onderzoekers een samenvatting en legde deze voor aan 

de andere onderzoeker ter controle. Deze samenvattingen dienen als input voor het ontwikkelen van 

de vragenlijsten voor het surveyonderzoek en worden opgenomen in bijlage 11.  
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De focusgroep transcripties worden thematisch geanalyseerd (Bruan & Clarke, 2006) met behulp van 

Nvivo. Dit is een softwarepakket voor kwalitatieve analyse van tekstuele informatie. Volgens Howitt 

(2013) is een thematische analyse geschikt voor de analyse van focusgroep data. 

 

Per focusgroep worden hiertoe eerst de interviewtranscripts gelezen. Nadien worden per focusgroep 

codes toegekend aan relevante tekstdelen. Wat relevant of niet was, wordt bepaald door de 

onderzoeksvragen. Uitspraken die volledig los staan van de onderzoeksvragen zijn niet relevant. 

Vervolgens wordt in de codes gezocht naar relevante thema’s binnen de drie beschreven 

theoretische perspectieven (zie literatuuroverzicht). De gegevens worden zowel inductief als 

deductief benaderd (Mortelmans, 2013). De indeling van thema’s binnen de drie theoretische 

perspectieven sluit aan bij de deductieve benadering. Het bepalen van de subthema’s sluit zowel bij 

de inductieve als deductieve benadering aan, daar de constructen uit de drie theoretische 

perspectieven als ‘sensitizing concepts’ (Mortelmans, 2013) fungeren (deductief) maar de subcodes 

ook gevormd kunnen worden door de data zelf (inductief). De opdeling in thema’s en subthema’s 

wordt daarna nagekeken, afgetoetst aan de data en beschreven in een codeboom. Indien nodig 

wordt de naam van de code aangepast opdat deze naam de data binnen deze code voldoende 

beschrijft. Uitspraken en subcodes kunnen bij meerdere theoretische perspectieven horen. Bij de 

rapportering kiest de onderzoeker bij welk thema deze uitspraken beschreven worden. Tot slot 

interpreteert de onderzoeker deze gecodeerde uitspraken. De uiteindelijke codeboom wordt 

toegevoegd in bijlage 23. 

 

Uiteindelijk wordt deze analyse uitgeschreven per thema, over de verschillende focusgroepen heen 

in een narratieve rapportvorm (Bruan & Clarke, 2006; Krueger, 1998).  
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Hoofdstuk 4 

Methodologie fase 2 
 

Om onze onderzoeksvragen te beantwoorden werd in tweede instantie gekozen voor een 

kwantitatieve benadering, meer concreet een surveyonderzoek. In dit hoofdstuk staan we stil bij het 

doel van het surveyonderzoek (paragraaf 1) en de steekproef scholen (paragraaf 2). 

1. Doel surveyonderzoek 

Het surveyonderzoek heeft als doel inzicht te verwerven in de omvang, aard, het proces en de 

(gepercipieerde) effectiviteit van de toeleiding naar zorg. Daarnaast beogen we ook een antwoord op 

de vraag naar de predictoren hiervan op niveau van de leerling, het gezin en de school. Tot slot willen 

de samenwerking tussen het gewoon onderwijs (GO) en buitengewoon onderwijs (BuO) in kaart 

brengen. De resultaten van dit surveyonderzoek worden hiertoe in relatie gebracht met resultaten 

een eerder OBPWO project, namelijk OBPWO 09.05 over het zorgbeleid in Vlaamse gewone scholen 

(Struyf et al., 2012). 

Een surveyonderzoek heeft een aantal voordelen. Ten eerste kan men binnen een relatief korte 

tijdspanne informatie inwinnen bij een relatief grote groep respondenten uit een representatieve 

steekproef. In deze fase wordt een steekproef nagestreefd van 100 gewone basis- en 50 gewone 

secundaire scholen en 35 scholen voor buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) en 25 scholen voor 

buitengewoon secundair onderwijs (BuSO). Binnen elke school worden drie partijen bevraagd: 

zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers en ouders. Ten tweede kan de bekomen informatie 

verwerkt worden door middel van statistische analyses om verbanden op te sporen. Bij een 

representatieve steekproef kunnen er bovendien generaliserende uitspraken gedaan worden over de 

toeleiding naar zorg in Vlaamse gewone en buitengewone basis- en secundaire scholen. 

Een kwantitatieve benadering beperkt zich echter enkel tot de percepties van respondenten op de 

aspecten van de TnZ die bevraagd worden in de vragenlijst. Daarom wordt deze kwantitatieve 

informatie aangevuld en uitgebreid met kwalitatieve informatie uit focusgroepgesprekken (fase 1) en 

het casestudieonderzoek (fase 3), waarbij de dataverzameling minder gestructureerd verloopt. De 

keuze voor een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes komt het best 

tegemoet aan de doelstellingen van dit onderzoek.  

 

2. Steekproef scholen 

In dit deel beschrijven we het verloop van het surveyonderzoek, waarbij een deelname van 100 

gewone basisscholen, 50 gewone secundaire scholen, 35 scholen voor BuBaO en 25 scholen voor 

BuSO werd nagestreefd. We bespreken achtereenvolgens de doelgroep scholen en procedure van 

werving (paragraaf 2.1.) en de vergelijking van scholen uit de steekproef met scholen uit de populatie 

(paragraaf 2.2.). 

2.1. Doelgroep en procedure 



62 
 

De doelgroep van scholen voor gewoon onderwijs bestaat uit alle Vlaamse basis- en secundaire 

scholen die deelnamen aan OBPWO 09.05 (n=248) over het zorgbeleid in het reguliere basis- en 

secundair onderwijs in Vlaanderen (Struyf et al., 2012). Op die manier kunnen we bij de analyse de 

relatie leggen met de reeds verzamelde gegevens in dit project (zie eerder). 

Voor het huidige onderzoek streefden we een steekproef na van 100 gewone basisscholen en 50 

gewone secundaire scholen. Om de scholen tijdig te informeren en onderzoeksparticipatie te 

stimuleren, werd op 09/09/14 een aankondigingsbrief verstuurd naar alle 166 basisscholen en 82 

secundaire scholen die deelnamen aan het OBPWO 09.05 (zie bijlage 7). In deze brief werden het 

doel en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek, het verband met het vorige OBPWO-

project, de concrete verwachtingen bij deelname, de inhoud van de vragenlijsten en de meerwaarde 

van een deelname voor de school zelf beschreven. Ten slotte werd gevraagd om deelname te 

bevestigen of te weigeren voor 22/09/14. Op 23/09/14 kregen alle scholen die nog niet gereageerd 

hadden een herinneringsmail met in bijlage een motivatiebrief vanuit alle onderwijskoepels en een 

ondertekende brief van de minister. Indien een reactie nog steeds uitbleef, werd er telefonisch 

contact opgenomen met de school.  

Aangezien we snel merkten dat onze beoogde aantallen niet behaald konden worden met behulp 

van deze steekproef, werden op 06/10/14 bijkomend ook alle 132 basisscholen en 74 secundaire 

scholen die bijkomend werden uitgenodigd voor OBPWO 12.01 (Verschueren et al., 2015) en niet 

behoorde tot de steekproef scholen van OBPWO 09.05 uitgenodigd (zie bijlage 8). Zij ontvingen een 

herinneringsmail op 20/10/14 met in bijlage een motivatiebrief vanuit alle onderwijskoepels en een 

ondertekende brief van de minister. Bij geen reactie werden ook deze scholen telefonisch 

gecontacteerd, totdat we onze beoogde aantallen behaald hadden. 

Op deze manier bevestigden uiteindelijk 107 basisscholen en 62 secundaire scholen hun deelname 

aan het onderzoek, waarvan 89 basisscholen en 47 secundaire scholen uit steekproef OBPWO 09.05 

(n = 248), en 18 basisscholen en 15 secundaire scholen uit steekproef OBPWO 12.01 (n = 206). 

De doelgroep van scholen voor het buitengewoon onderwijs bestaat uit alle Vlaamse basis- (N = 194) 

en secundaire (N = 110) scholen voor buitengewoon onderwijs. We streefden een deelname na van 

35 basisscholen en 25 secundaire scholen. Voor de steekproeftrekking werden vier maal zoveel 

scholen getrokken. Hiertoe werden eerst alle scholen voor buitengewoon onderwijs geordend naar 

onderwijsnet (gemeenschapsonderwijs, officieel gesubsidieerd onderwijs en vrij gesubsidieerd 

onderwijs). Daarna werden de scholen binnen elke subcategorie alfabetisch geordend volgens het 

adres van de school (d.i. de beginletter van de straatnaam). Vervolgens kreeg elke school een 

volgnummer en werd bepaald om de hoeveel nummers een school moest ‘verwijderd’ worden, 

rekening houdend met het nodige aantal scholen. Via een statistische software applicatie van Excel 

(functie ‘randbetween’) werd het startpunt van de trekkingen bepaald. Zo werden 140 basisscholen 

en 100 secundaire scholen voor buitengewoon onderwijs geselecteerd. Deze scholen ontvingen ook 

een uitnodigings- (zie bijlage 9) en herinneringsmail, conform de werkwijze en timing in het gewoon 

onderwijs. Op die manier bevestigden 39 basisscholen en 28 secundaire scholen voor buitengewoon 

onderwijs hun deelname. 

Scholen weigerden hun deelname omwille van hun deelname aan andere projecten en onderzoeken 

(n = 8), omwille van een overbevraging en een hoge werkdruk (n = 7), omwille van een 

herstructurering binnen hun school waardoor ze zich liever eerst richtten op interne taken (n = 6), 
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omwille van een verbouwing (n = 1). Het grootste deel van de scholen vernoemde echter geen reden 

voor hun weigering en voor een groot deel van de scholen konden de onderzoekers de directie niet 

bereiken, noch telefonisch, noch per mail. 

De scholen die deelnamen werden gevraagd een contactpersoon aan te stellen voor het verdere 

verloop van het onderzoek. Bij voorkeur werd een zorgverantwoordelijke aangesteld als 

contactpersoon, maar soms nam ook de directie zelf deze taak op. De contactpersoon ontving op 

30/01/15 een herinneringsmail met meer informatie over de timing van het vragenlijstonderzoek (zie 

bijlage 10). 

2.2. Representativiteit steekproef 

Ter controle werd de representativiteit nagegaan van de groep scholen die hadden toegezegd tot het 

onderzoek. Binnen het gewoon onderwijs bevestigden 107 basisscholen en 62 secundaire scholen. 

Deze scholen werden vergeleken wat betreft het onderwijsnet en de organisatiestructuur met de 

verdeling van alle gewone basis- en secundaire scholen in Vlaanderen op deze karakteristieken, zoals 

geteld in schooljaar 2013-2014.  

Tabel 8 en 9 geven een overzicht van de verdeling gewone basis- en secundaire scholen over de drie 

onderwijsnetten, namelijk het gemeenschapsonderwijs (GO), het officieel gesubsidieerd onderwijs 

(OGO) en het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) in absolute aantallen en percentages. In het gewone 

basisonderwijs verschilde de verdeling van scholen over de onderwijsnetten in de steekproef niet 

significant van de schoolverdeling in de hele populatie scholen voor gewoon basisonderwijs (χ 2(2) = 

0.06, p = .99). In het gewoon secundair onderwijs konden we de statistische significantie niet nagaan, 

daar één categorie scholen uit de steekproef bestaat uit minder dan vijf scholen11. 

Tabel 8: Vergelijking populatie en steekproef gewoon basisonderwijs op vlak van onderwijsnet  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

GO 374 15.7 17 15.9 

OGO 530 22.3 24 22.4 

VGO 1477 62.0 66 61.7 

Totaal 2381 100,0 107 100,0 

 

  

                                                           
11

 Een noodzakelijke voorwaarde om een Chi-kwadraat toets uit te voeren is namelijk dat elke categorie 
minstens 5 eenheden telt. 
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Tabel 9: Vergelijking populatie en steekproef gewoon secundair onderwijs op vlak van onderwijsnet  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

GO 218 22.9 8 12.9 

OGO 69 7.2 3 4.8 

VGO 665 69.9 51 82.3 

Totaal 952 100,0 62 100,0 

 

Tabel 10 geeft een overzicht van het aantal autonome kleuterscholen, autonome lagere scholen en 

basisscholen voor gewoon onderwijs in de populatie dan wel in de steekproef. Tabel 11 geeft een 

overzicht van het aantal middenscholen, bovenbouw scholen en scholen met een volledig aanbod 

gewoon secundair onderwijs. De verdeling scholen uit de steekproef wat betreft organisatiestructuur 

verschilt niet significant van deze verdeling bij de scholen in de populatie, noch in het gewoon 

basisonderwijs (χ 2(2) = 1.48, p = .48), noch in het gewoon secundair onderwijs (χ 2(2) = 0.48, p = .79). 

Tabel 10: Vergelijking populatie en steekproef gewoon basisonderwijs op vlak van 
organisatiestructuur  
 
 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Autonome kleuterschool 165 6.9 5 4.7 

Autonome lagere school 171 7.2 10 9.3 

Basisscholen 2045 85.9 92 86.0 

Totaal 2381 100,0 107 100,0 

 

Tabel 11: Vergelijking populatie en steekproef gewoon secundair onderwijs op vlak van 
organisatiestructuur  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Middenschool 260 27.3 15 24.2 

Bovenbouw 223 23.4 19 30.6 

Volledige school 469 49.3 28 45.2 

Totaal 952 100,0 62 100,0 

 

Binnen het buitengewoon onderwijs bevestigden 39 basisscholen en 28 secundaire scholen. Ook deze 

scholen werden vergeleken wat betreft het onderwijsnet en de organisatiestructuur (in het 

basisonderwijs) met de verdeling van alle buitengewone basis- en secundaire scholen in Vlaanderen 

op deze karakteristieken, zoals geteld in schooljaar 2013-2014. 

Tabel 12 en 13 geven een overzicht van de verdeling basis- en secundaire scholen over de drie 

onderwijsnetten in absolute aantallen en percentages. In het buitengewoon basisonderwijs 

verschilde de verdeling van scholen over de onderwijsnetten in de steekproef niet significant van de 

schoolverdeling in de hele populatie basisscholen voor buitengewoon onderwijs (χ 2(2) = 2.03, p 

= .36). In het secundair onderwijs konden we de statistische significantie niet nagaan, daar twee 
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categorieën scholen (GO en OGO scholen) uit de steekproef bestaan uit minder dan vijf scholen en 

bovendien eenzelfde aantal tellen. Wanneer de GO en OGO scholen als één categorie worden 

beschouwd, kan de chi-kwadraat toets wel uitgevoerd worden. Deze vertelt dat de verdeling GO en 

OGO scholen versus VGO scholen vergelijkbaar is met deze verdeling van scholen in de populatie 

(χ2(1) = 2.53, p = .62). 

Tabel 12: Vergelijking populatie en steekproef buitengewoon basisonderwijs op vlak van onderwijsnet  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

GO 34 17.3 10 25.6 

OGO 34 17.3 7 18.0 

VGO 128 65.3 22 56.4 

Totaal 196 100,0 39 100,0 

 

Tabel 13: Vergelijking populatie en steekproef buitengewoon secundair onderwijs op vlak van 
onderwijsnet  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

GO 21 18.3 4 14.28 

OGO 17 14.8 4 14.28 

VGO 77 66.9 20 71.42 

Totaal 115 100,0 28 100,0 

 

Tabel 14 geeft een overzicht van het aantal autonome kleuterscholen, autonome lagere scholen en 

basisscholen voor buitengewoon onderwijs in de populatie dan wel in de steekproef. De verdeling 

buitengewone basisscholen uit de steekproef wat betreft organisatiestructuur verschilt niet 

significant van deze verdeling bij deze scholen in de populatie (χ2(1) = .45, p = .50). Voor het 

buitengewoon secundair onderwijs werd de representativiteit voor de organisatiestructuur niet 

nagegaan, daar deze scholen niet onderverdeeld kunnen worden in middenscholen, bovenbouw 

scholen en scholen met een volledig aanbod, zoals in het gewoon onderwijs. 

Tabel 14: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van organisatiestructuur  

 Populatie Steekproef 

 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 

Autonome kleuterschool 0 0 0 0 

Autonome lagere school 96 49.0 17 43.6 

Basisscholen 100 51.0 22 56.4 

Totaal 196 100,0 39 100,0 

 

Daarnaast werd gecontroleerd of alle types voor buitengewoon onderwijs aanwezig waren in de 

steekproef scholen. Tabel 15 geeft een overzicht van het aantal basisscholen en secundaire scholen 

dat elk bestaand type aanbiedt binnen de steekproef en de populatie. Voor het buitengewoon 

secundair onderwijs, werd ook de aanwezigheid van elke opleidingsvorm gewaarborgd (zie tabel 16). 
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Om dit type en opleidingsvorm te bepalen werd gekeken naar de leerlingaantallen binnen elke type 

en opleidingsvorm. Deze leerlingaantallen zijn echter niet aanwezig voor type 5 (jongeren in een 

ziekenhuis of preventorium), waardoor deze scholen ‘ontbreken’ in onze steekproef. 

Tabel 15. Overzicht aantal basis- en secundaire scholen dat bepaald type buitengewoon onderwijs 

aanbiedt in steekproef en populatie 

 Basisonderwijs Secundair onderwijs 

 Steekproef Populatie Steekproef Populatie 

Type 1 29 147 16 83 
Type 2 14 87 12 73 
Type 3 8 50 13 83 
Type 4 5 35 11 64 
Type 5 missing 11 missing 11 
Type 6 3 7 3 12 
Type 7 4 14 4 19 
Type 8 22 128 Nvt nvt 

 

Tabel 16. Overzicht aantal scholen secundair onderwijs dat bepaalde opleidingsvorm aanbiedt in 

steekproef en populatie 

 Secundair onderwijs 

 Steekproef Populatie 

OV 1 18 76 
OV 2 10 56 
OV 3 16 78 
OV 4 9 37 

 

Omwille van een aantal redenen kon de statistische significantie van deze verdeling niet worden 

nagegaan. Daar scholen vaak meerdere types en opleidingsvormen aanbieden zijn deze categorieën 

niet mutueel exclusief. Een school kan bijvoorbeeld zowel type 1 als type 2 aanbieden, wat het 

berekenen van percentages en een gelijke verdeling van categorieën weinig nuttig maakt. Bovendien 

zijn er in tabel 15 een aantal waarden kleiner dan vijf, wat een voorwaarde is voor een chi-kwadraat 

toets. 

 

3. Dataverzameling 

Binnen alle deelnemende scholen werden drie partijen bevraagd, namelijk de zorgverantwoordelijke, 

ouders en CLB-medewerker. Alle deelnemers konden de vragenlijst online invullen in het Nederlands. 

De ouders konden deze vragenlijst ook op papier invullen. Zowel de online vragenlijst als de papieren 

vragenlijst voor de ouders was ook beschikbaar in het Engels en het Frans. 

De contactpersonen van alle deelnemende scholen kregen op 30 januari 2015 een herinneringsmail. 

Hierin werd het onderzoek opnieuw gekaderd en werd een concrete planning van de bevraging 

weergegeven. In bijlage 12 voegen we de herinneringsbrief voor het gewoon onderwijs toe en in 

bijlage 13 de herinneringsbrief voor het buitengewoon onderwijs. 

Achtereenvolgens bespreken we de procedure voor de ouders (paragraaf 3.1.), 

zorgverantwoordelijken (paragraaf 3.2.) en CLB-medewerkers (paragraaf 3.3.). 
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3.1. Bevraging ouders 

Op 26 februari 2015 ontvingen alle contactpersonen binnen een school voor gewoon onderwijs een 

mail met meer praktische informatie omtrent de oudervragenlijst (zie bijlage 14). Aan scholen werd 

gevraagd om zoveel mogelijk volgens de online methode te werken, maar de school kon ook kiezen 

voor de methode met papieren vragenlijsten. Er werd gecommuniceerd dat alle scholen eind maart 

eenzelfde aantal papieren uitnodigingsbrieven (online methode) of papieren vragenlijsten (papieren 

methode) ontvingen, ongeacht de grootte van de school. Meer concreet zouden scholen voor 

gewoon BaO 200 uitnodigingsbrieven of 100 vragenlijsten ontvangen en scholen voor gewoon SO 

zouden 400 uitnodigingsbrieven of 200 vragenlijsten ontvangen. Er werd gevraagd deze te 

verspreiden bij een representatieve groep ouders binnen hun school. Bij papieren vragenlijsten 

moesten scholen aangeven hoeveel vertalingen op papier ze wilden ontvangen. Verdere instructies 

werden toegevoegd omtrent hoe de brieven of vragenlijsten uit te delen en –bij de papieren 

methode- terug te bezorgen aan de onderzoekers. 

De uitnodigingsbrief voor de ouders (zie bijlage 15) bevatte achtergrondinformatie over het project 

en een link met instructies om de vragenlijst in te vullen. Ouders konden ook een papieren vragenlijst 

aanvragen door telefonisch contact op te nemen met de onderzoekers.  

Midden maart werden de postpakketten gemaakt en aangekondigd via e-mail (zie bijlage 16). In de 

week van 23 maart ontvingen alle scholen al het nodige materiaal om het vragenlijstonderzoek op te 

starten. Ouders konden de vragenlijst invullen tot en met 8 mei 2015. 

Op 6 maart 2015 ontvingen alle contactpersonen binnen een school voor buitengewoon onderwijs 

een mail met meer praktische informatie omtrent de oudervragenlijst (zie bijlage 17). In het 

buitengewoon onderwijs werden enkel papieren vragenlijsten voorzien voor de ouders; binnen het 

buitengewoon onderwijs werd niet gewerkt met online vragenlijsten. Op die manier probeerden we 

rekening te houden met de diverse ouderpopulatie in het buitengewoon onderwijs. In tegenstelling 

tot het gewoon onderwijs, konden in se niet alle ouders binnen het BuO de vragenlijst invullen. Enkel 

ouders van leerlingen die sinds 2012-2013 de overgang van het gewoon naar het BuO hadden 

gemaakt, werden bevraagd. Hiertoe gaf de contactpersoon het aantal betreffende ouders door. Zes 

scholen voor BuSO gaven door dat binnen hun school geen dergelijke leerlingen aanwezig waren. Bij 

deze scholen werden bijgevolg enkel de zorgverantwoordelijken (of orthopedagogen) en CLB-

medewerkers bevraagd. Het aantal vragenlijsten dat een school kon ontvangen werd niet 

geplafonneerd en varieerde van 1 tot 266 vragenlijsten. Verdere instructies werden toegevoegd 

omtrent hoe de vragenlijsten uit te delen en terug te bezorgen aan de onderzoekers. 

In de tweede helft van april werden de postpakketten gemaakt en aangekondigd via e-mail (zie 

bijlage 18). In de week van 27 april ontvingen de scholen voor buitengewoon onderwijs al het nodige 

materiaal om het vragenlijstonderzoek op te starten. Ouders konden de vragenlijst invullen tot en 

met 22 mei 2015. 

Scholen verzamelden alle papieren vragenlijsten en bezorgden deze via voorgefrankeerde 

enveloppen terug aan de onderzoekers. Alle papieren vragenlijsten werden nadien gedigitaliseerd 

door jobstudenten. 

3.2. Bevraging zorgverantwoordelijken 
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Op dinsdag 5 mei kregen de zorgverantwoordelijken binnen het gewoon onderwijs een brief met 

instructies en een link naar de online vragenlijst (zie bijlage 19). Op maandag 11 mei ontvingen de 

zorgverantwoordelijken of orthopedagogen uit het buitengewoon onderwijs deze informatie (zie 

bijlage 20). Meestal was de contactpersoon binnen de school de zorgverantwoordelijke. Indien niet, 

werd aan de contactpersoon gevraagd om de informatie door te geven aan de zorgverantwoordelijke. 

Er werd gevraagd om de vragenlijst in te vullen binnen de 14 dagen na het ontvangen van de brief. In 

de tweede helft van mei ontvingen de zorgverantwoordelijken die tot dan toe de vragenlijst niet 

hadden ingevuld een herinneringsbrief. Indien nodig ontvingen de zorgverantwoordelijken een 

tweede en derde herinneringsbrief in de eerste helft van juni. 

3.3. Bevraging CLB 

Eind maart ontvingen de CLB-centra verbonden aan scholen die deelnamen aan het onderzoek een 

aankondiging van dit onderzoek via e-mail (zie bijlage 21). Het onderzoek werd gekaderd en 

gemotiveerd. Er werden praktische instructies omtrent het invullen van de vragenlijst gegeven, 

alsook een planning. Er werd gevraagd dat de CLB-medewerker die het meest contact had met de 

betreffende school de vragenlijst zou invullen. 

Midden mei ontvingen de CLB-centra verbonden aan deelnemende scholen een brief met instructies 

en een link naar de online vragenlijst (zie bijlage 22). Er werd gevraagd om de vragenlijst in te vullen 

binnen de 14 dagen na het ontvangen van de brief. Begin juni ontvingen de CLB-medewerkers die tot 

dan toe de vragenlijst niet hadden ingevuld een herinneringsbrief. Indien nodig ontvingen de CLB-

medewerkers een tweede en derde herinneringsbrief in de tweede helft van juni en werden zij 

telefonisch gecontacteerd. 
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Hoofdstuk 5 

Resultaten fase 1 
Binnen alle focusgroepen kwamen een aantal casussen aan bod die de deelnemers hadden 

voorbereid (zie hoofdstuk 3). Aan de hand van deze casussen praatten de deelnemers over praktijken 

van toeleiding naar zorg (TnZ). Deze casussen betroffen een TnZ binnen het gewoon onderwijs 

(TnZGO), een toeleiding naar buitenschoolse hulpverlening (TnBSH) en/of een toeleiding naar het 

buitengewoon onderwijs (TnBuO). Vaak werd een leerling naar meerdere vormen van zorg geleid en 

vonden meerdere vormen van zorg tegelijkertijd plaats. De afbakening tussen de drie soorten is 

daarom soms eerder artificieel. 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste resultaten besproken, geordend in drie delen. Het eerste 

deelt beschrijft het proces van TnZ en sluit aan bij het theoretisch perspectief van geïntegreerde 

zorg. In deel twee bespreken we gepercipieerde succesfactoren alsook moeilijkheden in TnZ. In het 

derde en laatste deel bespreken we bevindingen die gekaderd kunnen worden binnen het 

perspectief van medicalisering en gelijke onderwijskansen. Soms kunnen bevindingen binnen 

meerdere theoretische perspectieven geplaatst worden. Er is dan gekozen om de meest voor de 

hand liggende indeling te volgen. 

Regelmatig waren bevindingen gedeelde bevindingen binnen een focusgroep. Doorgaans verschilden 

de bevindingen niet naargelang het onderwijsniveau waarbinnen de deelnemers werkten. Wanneer 

er wel verschillen waren tussen onderwijsniveaus, wordt dit expliciet aangegeven in de tekst. 

DEEL I - Beschrijving van proces van TnZ 

In deel I geven we een overzicht van de belangrijkste beschrijvingen van deelnemers van 

verschillende elementen in de TnZ. Achtereenvolgens staan we stil bij uitspraken over het 

zorgcontinuüm (ZC) en zorgbeleid (paragraaf 1), motieven voor de TnZ (paragraaf 2), belangrijke 

actoren in het toeleidingsproces (paragraaf 3), infomatieoverdracht tussen de school voor GO en 

BuO (paragraaf 4) en tot slot cruciale momenten voor doorverwijzing naar het BuO (paragraaf 5). 

1. Zorgcontinuüm en zorgbeleid  

Het gebruik van het ZC en –breder nog- het zorgbeleid van een school vormen de basisbeginselen 

waarbinnen verschillende soorten TnZ gebeuren. Achtereenvolgens bespreken we uitspraken van 

deelnemers over het ZC (paragraaf 1.1.) en het zorgbeleid (paragraaf 1.2.) met betrekking tot 

processen van TnZ. 

1.1. Zorgcontinuüm 

Binnen alle focusgroepsgesprekken werd verteld welke stappen de school voor GO ondernam voor 

de betreffende casus. Uit verschillende uitspraken blijkt dat scholen gefaseerd werken bij het 

verlenen van zorg, zoals het ZC ook voorschrijft. Sommige participanten verwezen namelijk naar heel 

concrete opeenvolgende stappen die de school voor GO ondernam. Binnen elke fase zijn specifieke 

actoren actief (zie ook paragraaf 3). Wanneer de zorg op school niet voldoende is, wordt eerst de 

zorgverantwoordelijke en indien nodig vervolgens ook het CLB of BSH gecontacteerd.  
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CLB3 FG2SOASOKSOTSO: In mijn casus was er eerst en vooral de interne leerlingenbegeleiding die 
geprobeerd heeft om een beetje tot aangenamer gedrag te motiveren. Dat is hen dan niet gelukt. Dan 
heeft men geprobeerd met een alternatief rooster, zodat prikkelarmheid zo hoog mogelijk was. Ook 
dat is niet gelukt. Dan zijn we eigenlijk op een tuchtprocedure terecht gekomen, dan zijn wij betrokken 
geweest. Niet dat ik niet op de hoogte was van wat ze aan het proberen waren daarvoor, maar ik was 
niet echt actief betrokken. En dan is er eigenlijk de toeleiding naar externe hulp, dat is ook wel echt 
CLB. Zodra dat het extern wordt, contacteert men het CLB. 
 

Binnen de focusgroep van het gewoon kleuteronderwijs (KO) en het BuO melden 

schoolpersoneelsleden dat ze een evolutie hebben vastgesteld in de stappen die de school voor GO 

zelf onderneemt vooraleer ze een leerling doorverwijzen. Ze geven aan dat scholen zijn gegroeid in 

de zorginitiatieven die ze voor leerlingen aanbieden binnen de school zelf. De deelnemers aan de 

focusgroepsgesprekken erkennen tegelijkertijd dat er nog grote verschillen bestaan tussen scholen 

wat betreft het aanbieden van redelijke aanpassingen.  

CLB4: Ik ben nu al een heel tijdje in dit werk, maar als ik vergelijk met in het begin dan denk ik dat nu 
kleuterleidsters en scholen toch wel veel meer know how hebben om flexibel om te gaan met 
verschillende soorten van kinderen. Veel meer dan vroeger. Wat niet wegneemt dat er toch nog 
verschillen zijn van school tot school hoe ver ze staan in hun ontwikkeling daar in en ook van 
leerkracht tot leerkracht. (FG4KO) 
 
 Moderator: En in de praktijk, wordt het ZC altijd zo mooi doorlopen? 
 CLB1: Meer en meer denk ik. (instemming) En afhankelijk van school tot school. (FG5BuO) 

 

Via de voorstelling van de casussen krijgen we zicht op de wijze waarop de school informatie 

verzameld over eventuele moeilijkheden bij leerlingen, de welke aanleiding kunnen zijn tot een TnZ. 

Sommige scholen vragen proactief bij de inschrijving van de leerling naar mogelijke moeilijkheden bij 

leerlingen Andere scholen organiseren een screening op een bepaald moment (wordt enkel binnen 

het KO vermeld). Ook leerkrachten en ouders kunnen moeilijkheden signaleren. Een CLB-

medewerker beschrijft bijvoorbeeld dat ouders bij de leerkracht problemen signaleren, waarbij 

ouders de leerkracht als eerste aanspreekpunt zien. 

ZV1: Wij screenen eigenlijk [de leerlingen], de leerkrachten doen observaties over alle kleuters. En dan 
hebben wij een screeningsmoment met het CLB bij en dan kijken we van "daar loopt het allemaal 
goed, hier maken we ons al zorgen." Kleine zorgen of grotere zorgen. En dat wordt eigenlijk genoteerd 
in een zorgdossier. En van daaruit wordt er eigenlijk bepaald "gaan we een zorggesprek doen met de 
ouders alleen en de leerkracht of we al het CLB erbij halen?" Dus daar wordt eigenlijk al een beetje 
een onderscheid gemaakt. In de casus zijn er heel veel gesprekken geweest natuurlijk. Maar dus ieder 
kind krijgt de mogelijkheid om een traject [te volgen] als er mogelijke zorgen zijn. (FG4KO) 
 
CLB8: Ja, maar omdat de ouders de leerkracht al aangesproken hadden en die leerkracht had gezegd 
"ik heb overleg, ik zal dat al eens vragen en dan laat ik dat weten". -- Hebben we het dus gehad over 
dat er verschillende mogelijkheden zijn, dat dat misschien verder bekeken moest worden en dat ik het 
met mijn team op het CLB zou bespreken. (FG1LO) 

 

Zowel zorgverantwoordelijken als CLB-medewerkers verwezen expliciet naar het ZC. Spontaan 

worden de fasen van het ZC aangehaald, wat erop duidt dat het jargon stilaan ingeburgerd geraakt, 

zowel in het basis- en in het SO.  

 

Op basis van de focusgroepsgesprekken krijgen we echter geen eenduidig antwoord op de vraag hoe 

systematisch en grondig er in de praktijk gewerkt wordt volgens de fasen van het ZC. Enerzijds haalt 

men aan dat de fasen uit het ZC doorlopen worden, en dat er dus altijd eerst schoolintern wordt 
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gekeken welke mogelijkheden er zijn, vooraleer extra zorg buiten de school of meer gespecialiseerde 

ondersteuning wordt ingeschakeld. Dit vertellen de deelnemers vooral wanneer ze in algemene 

termen spreken over processen van TnZ. 

 

CLB8: In principe heeft de school u [het CLB] niet nodig in de eerste fases. Wat kan er in de klas 
gebeuren? En verhoogde zorg. Maar heel vaak komt het toch nog wel aan bod, maar dan als 
schoolondersteuning. De school helpen zoeken wat ze zelf in de klas nog kunnen doen. Ook nu met die 
PRODIA-protocollen. Ze komen attesten vragen voor dyslexie, maar als je dan eigenlijk gaat 
terugvragen wat in die eerste fase al is gebeurd, dan blijkt dat soms te weinig. Of dan zeg je "je kan 
eigenlijk ook al veel differentiëren zonder dat je en attest of een vastgestelde leerstoornis hebt." Dus 
qua schoolondersteuning, daar gaat toch wel een heel deel van onze opdracht naar (instemming). 
(FG1LO) 
 
ZV7: Het is vooral het signaleren van ‘dit is een zorg waarmee we aan de slag moeten of die naar een 
hoger niveau getild moet worden’. Als je het ZC neemt, een deel van de zorgen worden door onze 
leerkrachten in de klas dagelijks opgelost. Een deel van de zorgen. En het is net belangrijk om wanneer 
dat vastloopt om dat naar het volgende niveau te tillen. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

Wanneer anderzijds wordt doorgevraagd wat de school voor GO juist deed vooraleer een bepaalde 

leerling naar extra of andere zorg te leidden, konden participanten hier niet altijd een duidelijk 

antwoord op geven. Enkele keren bleek zelfs dat de school voor GO geen schoolinterne hulp gaf 

vooraleer een leerling naar externe zorg te verwijzen. Op basis van de focusgroepsgesprekken 

kunnen we dus niet stellen dat werken volgens het ZC systematisch toegepast wordt in de 

dagelijkse praktijk.  

 

CLB2: Maar ik voel me dan schuldig dat er dus eigenlijk vanuit de school toch uitermate weinig is 
geprobeerd om toch een oplossing te bedenken eerst voordat er een verwijzing volgt. (FG1LO) 
 
ZV6: En uiteindelijk hebben wij toch de beslissing genomen van hem naar BuO te laten gaan. Dat is ons 
gelukt. Niet zonder slag of stoot. Ik zeg het, de procedure die we daarbij gevolgd hebben, is helemaal 
niet zoals de procedure die we zouden moeten volgen als we het ZC voor ogen houden. Dus dat kan 
vermoedelijk wel beter. (FG2SOASOKSOTSO) 
 

1.2. Zorgbeleid 

Tijdens de voorstelling van de casussen wordt herhaadelijke gewezen op het belang van een goed 

zorgbeleid in de school voor GO. Men stelt dat de TnZ afhankelijk is van dit zorgbeleid. Hoe beter het 

zorgbeleid is uitgebouwd, hoe beter de TnZ schoolintern verloopt en hoe minder men nood ervaart 

aan extra zorg buiten de school. Indien een leerling toch nood heeft aan schoolexterne hulp, zal het 

toeleidingsproces ook beter verlopen naarmate het zorgbeleid van de school beter is uitgewerkt. 

Volgens de deelnemers heeft het zorgbeleid dus een invloed op zowel de kwantiteit als op de 

kwaliteit van toeleidingsprocessen.  

CLB1: Hoe sterker uw zorgbeleid, hoe beter de TnZ binnen de school. Maar er zijn echt nog wel 
scholen die niet weten hoe ze daar aan moeten beginnen. (FG1LO) 
 

Meermaals onderstreept men de noodzaak om een competente, specifiek opgeleide 

zorgverantwoordelijken aan te stellen binnen de school die de leerkrachten kan blijven motiveren 

en ondersteunen om zorg voor leerlingen binnen hun klas op te nemen.  
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ZV1: Je hebt leerlingbegeleiders in de school nodig die ook een opleiding hebben gekregen. Niet 
zomaar "ah, gij hebt wat uren te kort, doe jij maar” (instemming). (FG2SOASOKSOTSO) 
 

In de focusgroepen van het gewoon lager (LO) en secundair onderwijs (SO; ASO, KSO en TSO) komt 

ook de rol van de directie in het zorgbeleid aan bod. De directie kan namelijk van zorg op school een 

prioriteit maken door hiervoor veel uren vrij te maken en zijn lerarenteam ertoe te stimuleren om de 

nodige zorgmaatregelen effectief toe te passen. De directie is volgens de deelnemers dus een 

sleutelfiguur in de vormgeving van het zorgbeleid. 

CLB2: Je moet dus een directeur hebben met een heel goed zorgbeleid, die goed op de winkel let en 
dan heb je dat eigenlijk allemaal niet zo hard nodig wat daar rond [buiten de school voor GO] zweeft. 
(FG1LO) 
 
ZV3: Ja, onze directeur hecht daar heel veel belang aan [aan zorg] en is bereid om daar heel veel uren 
aan te besteden. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB6: Twee dingen helpen heel veel he. Dat is enorm investeren in erkenning geven voor de 
moeilijkheden van de leerkracht. Daar kruipt heel veel tijd in. Daar moet ge heel veel tijd in stoppen 
denk ik. En anderzijds een directie die zegt "ik geef de regie hier aan iemand" en die krijgt ook een 
mandaat en de tijd. En de directie zegt ook "neen, dit en dit gaan we nog proberen." Dat hebt ge wel 
nodig. Ik denk dat die twee dingen daarbij helpen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Bovenstaande uitspraken wijzen op de invloed van de directie op het handelen van leerkrachten. De 

rol van leerkrachten wordt verder besproken in paragraaf 3.1.1. 

 

Binnen alle focusgroepen kwamen casussen aan bod waarbij de school voor GO concrete stappen 

ondernam en gefaseerd werkte vooraleer de leerling naar extra zorg te leiden. Deelnemers erkenden 

een positieve evolutie hierin, hoewel ook casussen werden beschreven waarbij de school voor GO 

geen stappen ondernam voor de TnZ. De terminologie van het ZC wordt ook spontaan gebruikt door 

deelnemers. Desalniettemin wordt het ZC nog niet systematisch toegepast binnen alle scholen. 

De deelnemers stellen dat de kwaliteit van de TnZ positief samenhangt met de kwaliteit van het 

zorgbeleid, terwijl de kwantiteit van de TnZ negatief samenhangt met de kwaliteit van het 

zorgbeleid. De directie is een sleutelfiguur in de vormgeving van het zorgbeleid. Het is niet alleen 

belangrijk dat de directie een prioriteit maakt van een goed zorgbeleid, maar ook dat leraren 

ondersteund worden door competente zorgverantwoordelijken.  

 

2. Motieven voor TnZ 

Deelnemers werden gevraagd de reden(en) voor de TnZ bij hun casus te beschrijven. Doorgaans 

liggen deze motieven bij de leerlingen en meer concreet gaat het dan over de leerlingproblematiek 

(paragraaf 2.1.), al dan niet in combinatie met motieven die zich situeren op het niveau van de school 

voor GO en BuO (paragraaf 2.2.). 

2.1. Motieven op leerlingniveau 

Binnen elke focusgroep werden casussen beschreven waarin uiteindelijk geopteerd werd voor een 

TnZGO, een TnBSH of een TnBuO. Deze casussen varieerden wat betreft de aanleiding of motieven 

voor de TnZ, de duurtijd van het toeleidingsproces en de leeftijd waarop de leerling werd 

doorverwezen naar het BuO.  
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Met betrekking tot de aanleiding of motieven voor de TnZ vatten we samen dat de specifieke 

problematiek van de leerling meestal aanleiding was voor de TnZ. Zo werden gedragsproblemen, 

motorische problemen, ontwikkelings- en hechtingsstoornissen, socio-emotionele problemen en 

schoolse achterstand of problemen (bijvoorbeeld afwezigheid) aangehaald als motief voor de TnZ. 

Specifiek voor de TnBSH werd ook het verkrijgen van een diagnose genoemd als een reden voor 

doorverwijzing. Zelden had een casus een zuiver of afgebakend probleem; vaak werden in de 

voorgestelde casus meerdere problematieken aangehaald. Zeker naarmate men verder kwam in het 

ZC blijken – zoals verwacht - de kind problemen ernstiger en complexer. 

CLB7: Hij heeft een motorische problematiek, een gedragsproblematiek, hechtingsstoornis… Het is een 
instellingskind dus… (FG5BuO) 
 

In de focusgroep van het gewoon SO (BSO, KSO en TSO) werd expliciet gepeild naar verschillen in de 

TnZ naargelang de onderwijsvorm in het SO. Enkele CLB-medewerkers vertellen dat de manier van 

toeleiding niet verschilt tussen de onderwijsvormen, maar wel de aard van de 

leerlingproblematieken. In het ASO zijn er volgens hen meer internaliserende problemen, terwijl 

men in het TSO en BSO meer externaliserend probleemgedrag bij leerlingen ervaart. De aard van de 

problematiek kan ook verschillen van school tot school, afhankelijk van de leerlingenpopulatie. 

CLB4: Toeleiding niet, maar het soort problemen. Soort en de complexe problematiek. 
CLB3: En ge hebt meer internaliserende problemen denk ik binnen ASO. Ik hoor dat toch van de 
collega's. Veel meer automutilatie, suïcide neiging. Terwijl zo binnen TSO, BSO hebt ge lastige mannen 
die geen minuut stilzitten. 
CLB5: Dat is ook regiogebonden. (instemming) Een atheneum in XXX heeft 90% Marokkaanse 
leerlingen, een atheneum in Sint-Agatha-Berchem heeft meer dan 70 nationaliteiten. Problemen zijn 
dan helemaal anders… [dan in scholen met voornamelijk leerlingen met een Belgische nationaliteit]. 
De zorgvraag is helemaal anders. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

In de focusgroep van het BuO en het SO (ASO, TSO, KSO) kwamen ook een aantal casussen aan bod 

waarbij leerlingen vanuit het BuO terug naar het GO werden geleid. Bij één casus was de reden de 

schoolse vooruitgang van de leerling en het perspectief om ASO te kunnen volgen. Bij een andere 

casus had de leerling ook vooruitgang gemaakt, maar dan wat betreft zijn gedrag. Leerlingen kunnen 

door tijdelijk aangepast onderwijs te volgen in het BuO of door maturiteit beter omgaan met hun 

problematiek, waardoor een overgang naar het GO terug mogelijk wordt. 

 

CLB5: De kans om ASO te kunnen gaan doen. Vanuit het BuO is technische het hoogst haalbare en ze 
wilden dat ze inderdaad ASO ging doen. Het advies ging ook zijn moderne, toch zeker geen Latijn, want 
een kindje met een leerstoornis heeft toch geen uitbreiding nodig. Dus dat was de reden. Omdat ze 
ook wel gezien hadden thuis dat ze heel erg vooruit gegaan was op dat jaar, dus ze waren wel blij met 
dat jaartje dat ze in het BuO gezeten hebben. (FG5BuO) 
 
ZV3: Gewoon omdat ik daar nu geen voorbeeld van gegeven heb, wij hebben toch wel elk jaar 
meerdere leerlingen die wij terug verwijzen naar het GO. Vaak zijn dat dan leerlingen met een 
gedragsproblematiek die op een bepaalde leeftijd -- daar zeggen ze maturiteit en een manier vinden 
om daarmee om te gaan met al hetgeen ze al hebben meegemaakt in hun leven en die ook methodes 
hebben gevonden met bepaalde diagnoses om daar in de les toch mee om te gaan. (FG5BuO) 

 

2.2. Motieven op schoolniveau  
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In de casussen met betrekking tot een TnBSH en TnBuO werden ook schoolse factoren aangehaald 

als motief voor een TnZ. Zo kan de draagkracht van de school voor GO een reden zijn om een leerling 

naar BSH of naar het BuO toe te leiden (paragraaf 2.2.1.). Daarnaast oefent het BuO ook een 

aantrekkingskracht uit door zijn specifieke manier van werken (paragraaf 2.2.2.). Deze motieven 

worden achtereenvolgens besproken. 

2.2.1. Draagkracht van het GO 

De draagkracht van de school voor GO wordt soms als reden vernoemd om een leerling vanuit het 

GO naar BSH toe te leiden, maar vooral om een leerling vanuit het GO naar het BuO toe te leiden 

binnen de FG van het LO en SO (ASO, KSO en TSO). Wanneer het schoolpersoneel ervaart dat de 

draagkracht van de school tekort komt of overschreden wordt, zal er sneller doorverwijzen worden 

naar BSH en vooral naar het BuO. De bereidheid van schoolpersoneel om nog extra zorg op te 

nemen (zie paragraaf 3.1.) en –ruimer gezien- het zorgbeleid op school (zie paragraaf 1.2.) bepalen 

dus mee de draagkracht van de school. CLB-medewerkers zijn het echter niet altijd eens met de 

school voor GO, wat betreft de draagkracht en mogelijkheden binnen de school zelf.  

 

CLB10: Dat hangt van mij een beetje af van de school waar die leerling zit. Dat is nooit de perfect 
functionerende leerling, dus daar zijn wel een aantal problemen en dan hangt het een beetje af van de 
school. Willen die zelf nog investeren? Of denken die "dat is een probleem minder." En in het tweede 
geval geef ik zelf al een beetje onderhuids het advies aan ouders van BuO, kleinere klassen... (FG1LO) 

 

Eén CLB-medewerker beschrijft in haar casus dat de school voor GO resoluut kan aandringen tot een 

TnBuO. Ze beschrijft dat de school dit als beste optie zag voor de school voor GO zelf, omdat de 

school zelf dan niets meer voor deze leerling moest doen, eerder dan dat dit de beste optie was voor 

de leerling zelf. De draagkracht van de school wordt op die manier precies als excuus gebruikt om 

geen extra inspanningen meer te moeten doen voor een leerling; scholen lijken niet altijd zin te 

hebben om zorg te verlenen aan leerlingen en willen zich er soms gemakkelijk vanaf maken. 

CLB5: In eerste instantie was er dus wel een socio-emotioneel probleem, dat wil zeggen een 
gedragsprobleem. In die school - maar in de meeste scholen die ik ken - worden gedragsproblemen 
eerst binnen de school verzorgd. Maar ja natuurlijk, die nemen ook contact met de vorige school en - 
ik was daar dan niet bij bij die contacten - maar daar moet dus wel eens het woord BuSO gevallen zijn 
en daar hebben zij zich direct op gefixeerd. Want anders hadden ze waarschijnlijk de vrees dat ze nog 
vanalles zouden moeten proberen met die leerling. En dus hebben ze dat zo gedraaid "ja, die heeft 
waarschijnlijk gedragsproblemen omdat hij niet kan volgen." (FG2SOASOKSOTSO) 

 

Hoewel de draagkracht van de school voor GO regelmatig werd aangehaald als een reden voor TnZ, 

blijft het voor ons vaag wat de deelnemers hieronder juist verstaan. Er worden geen criteria 

aangehaald voor wat de school voor GO zou moeten opnemen en vanaf wanneer de draagkracht van 

de school daadwerkelijk overschreden wordt. Het is daarnaast ook niet duidelijk welke 

schoolpersoneelsleden doorgaans oordelen dat de draagkracht overschreden wordt. De uitspraken 

van de deelnemers wijzen eerder op een subjectieve draagkracht van de school, daar het oordeel van 

het CLB hieromtrent kan verschillen van het oordeel van de school. De uitspraken duiden ook aan dat 

wanneer er eens wordt aangegeven dat de draagkracht overschreden wordt, het moeilijk is om toch 

nog extra zorg binnen de school voor GO te verwezenlijken. 

 

2.2.2. Aantrekkingskracht van het BuO 
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Redenen voor een TnBuO die vaak werden aangehaald betreffen positieve aspecten van het BuO. 

Deelnemers binnen de focusgroep van het KO en het BuO vertelden over de specifieke aanpak en 

ondersteuning in het BuO die niet aanwezig zijn in het GO. Zij formuleerden deze als redenen voor 

leerlingen en ouders om de overstap van het GO naar het BuO te maken. Men zou bijgevolg kunnen 

zeggen dat het BuO door zijn specifieke werking een bepaalde aantrekkingskracht heeft (zie ook 

hoofdstuk 1). 

Het sterke punt van het BuO dat het vaakst vernoemd werd binnen de focusgroep van het gewoon 

KO en het BuO was de grotere omkadering binnen het BuO. Het BuO beschikt enerzijds namelijk 

over veel expertise. Naast leerkrachten zijn er ook pedagogen, psychologen, kinesisten en 

logopedisten e.d. werkzaam. Doordat het BuO over verschillende deskundigen beschikt, kan deze 

school goed eerstelijnshulp en begeleiding op diverse vlakken aanbieden.  

Anderzijds is een school voor BuO wat betreft infrastructuur en materialen ook beter aangepast aan 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Niet alleen is het schoolgebouw beter aangepast aan 

specifieke behoeften van leerlingen, maar ook door de klasgrootte kan er beter ingespeeld worden 

op specifieke onderwijsbehoeften. In het BuO zijn de klasgroepen namelijk kleiner dan in het GO. 

Door de kleinere klasgroepen kan het onderwijs veel individueler afgestemd worden. 

ZV1: […] Meer dan in het GO omdat je met therapeuten, begeleiders, met ortho's en de psycho's meer 
deskundigheid in huis hebt om naast de ouders mee die problematiek te begeleiden. […] En ook al zijn 
wij geen thuisbegeleidingsdienst, zelfs over de grens van de schoolpoort heen kun je toch wel linken 
leggen, ideeën geven, tips geven naar aanpak thuis. Dus dat vind ik echt wel heel positief. Want ouders 
worden heel vaak geconfronteerd met wachtlijsten enzovoort. Dus dat je gewoon al eigenlijk zo'n 
eerste hulplijn kunt bieden vind ik eigenlijk heel belangrijk. (FG5BuO) 
 
CLB4: Oh ja! Ik vind dat wel [dat het BuO een goede optie is voor bepaalde leerlingen]! Ten eerste 
omdat er kleine groepen zijn, dus de relatie leerkracht-leerling is veel meer één-één, veel meer 
afgestemd, veel persoonlijker. Plus natuurlijk de omkadering van pedagogen, logopedisten, 
kinesisten… Leerkrachten die toch wel zo veel jaren ervaring hebben met om te gaan met kinderen 
met leer- moeilijkheden en met ontwikkelingsachterstand. Dat is toch wel een meerwaarde voor die 
kinderen die daar komen. -- En ze zijn ook veel meer op de hoogte van activiteiten die ook aangepast 
zijn aan die kinderen, er zijn veel meer initiatieven van verengingen van gehandicapten ofzo… Ook de 
materialen. School voor kinderen met een lichamelijke handicap, die hebben zo veel infrastructuur 
waarmee ze kinderen kunnen oefeningen geven enzovoort… Goh, die hebben toch wel een 
meerwaarde. (FG4KO) 
 

Een ander voordeel van het BuO ten opzichte van het GO dat vernoemd werd binnen de focusgroep 

van het gewoon KO, was dat het BuO geen druk ervaart van het behalen van eindtermen binnen een 

gemeenschappelijk curriculum in het LO en SO. Het BuO focust zich meer op ontwikkelingsdoelen, 

en werkt met individuele handelingsplannen, waardoor de druk minder hoog ligt dan in het GO. 

ZV3: Bij ons op school hebben heel veel leerkrachten - en dan spreek ik vooral over lager onderwijs - 
zo wat het idee van "ik moet ze ook wel daar krijgen." (instemming) Niet iedereen moet gelijk voor de 
wet, absoluut niet, maar "ik wil mijn kinderen wel daar krijgen" en bij sommigen kinderen lukt dat niet. 
Moogt ge die eindtermen daar niet voor opstellen en dat geeft als leerkracht dan soms een heel slecht 
gevoel omdat ge dat niet zo maar kunt loslaten. Ik denk dat in het BuO wel meer het ding is elk kind 
evolueert wat meer op zijn eigen tempo. De druk is minder. 
CLB4: Het is anders [in het BuO]. Met ontwikkeling. Ik denk dat ze meer ontwikkelingsgericht werken 
en minder prestatiegericht dan en eindtermen gericht enzo. (FG4KO) 
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Deelnemers uit het BuO wijzen er ook op dat een overgang naar het BuO een ontlasting voor het 

gezin kan zijn, zowel organisatorisch als financieel. Doordat er binnen het BuO veel expertise 

aanwezig is, moeten ouders deze expertise niet meer voorzien buiten de schooluren via BSH of via 

hulp bij het huiswerk. De overgang naar het BuO kan op die manier voor rust zorgen binnen het 

gezin. Daarnaast wijst één orthopedagoog uit het BuO erop dat het BuO ook vaak ouders mee 

ondersteunt in de begeleiding van hun kinderen. Ze wijst dit opnieuw toe aan het feit dat er meer 

expertise is binnen het BuO.  

Een overgang naar het BuO kan ook een ontlasting voor het kind betekenen. Het kind krijgt alle zorg 

tijdens de schooluren, waardoor het buiten de schooluren hiervan vrijgesteld is. 

ZV1: Wat dan vaak als positief ervaren wordt, is dan dat de draagkracht van het gezin… en dat het 
gezin minder belast wordt. Allé, vaak zijn dat kinderen die ik weet niet wat uren in reva moeten 
doorbrengen en na de school, mama die al ik weet niet hoeveel moeten rijden heeft naar reva en 
externe diensten. Dus dat is wel vaak van "blij dat het hier allemaal binnen de schoolmuren kan." 
(instemming) 
ZV2: Maar wij hadden op twee maanden tijd vier leerlingen ingeschreven waarvan ouders eigenlijk 
hebben gevochten voor te kunnen komen en dat heeft daarmee te maken. De draagkracht, het maken 
van het huiswerk dat heel belastend is, als ze zien wat voor inspanning dat die kinderen moeten…  
CLB1: In mijn casus smeekten die ouders eigenlijk al lang, omdat het zusje zat in het BuO - maar dat 
was een kind met een licht-mentale handicap, terwijl dat kind had nog een IQ in de 80 - dat dat kind 
naar daar zou kunnen gaan, want 's avonds discussies en ruzies thuis om dat huiswerk gemaakt te 
krijgen. Die mama heeft ook een psychiatrische problematiek. Die kon dat thuis niet meer aan, want er 
is nog een jonger zusje. Uiteindelijk hebben we dat kind na een traject dat toch wel aanvaardbaar was 
van nog eens geprobeerd laten gaan, maar ze willen dat jonger zusje daar nu ook krijgen. Niets zo 
gemakkelijk, allemaal op dezelfde school, geen huiswerk meer. (gelach) Maar dat is het omgekeerde 
dan. Die mensen, logo enzo, dat kunnen zij ook niet betalen. Zij hebben ook geen auto om kinderen 
naar een revalidatiecentrum te brengen. (FG5BuO) 
 
ZV1: Wat ik dus merk bij ouders heel vaak, dat je dus eigenlijk in BuO met de problematiek van hun 
kind mee naast de ouders kunt gaan staan en ondersteuning bieden. Meer dan in het GO omdat je met 
therapeuten, begeleiders, met ortho's en de psycho's meer deskundigheid in huis hebt om naast de 
ouders mee die problematiek te begeleiden. En dat vind ik vaak -- merk ik bij ouders zo’n opluchting 
en zo'n fijn gevoel in communicatie, in samenwerking dat zij dat ook vaak als een meerwaarde 
ervaren. […] En ook al zijn wij geen thuisbegeleidingsdienst, zelfs over de grens van de schoolpoort 
heen kun je toch wel linken leggen, ideeën geven, tips geven naar aanpak thuis. Dus dat vind ik echt 
wel heel positief. Want ouders worden heel vaak geconfronteerd met wachtlijsten enzovoort. Dus dat 
je gewoon al eigenlijk zo'n eerste hulplijn kunt bieden vind ik eigenlijk heel belangrijk. (FG5BuO) 

 

Doorgaans werd de voornaamste aanleiding voor de TnZ gesitueerd bij de leerling en meer concreet 

bij diens problematiek. In de verschillende onderwijsvormen in het SO zijn de leerling 

problematieken van een verschillende aard. Omwille van gemaakte vooruitgang van leerlingen op 

verschillende vlakken, kan een leerling vanuit het BuO terugkeren naar het GO. 

 

Schoolpersoneelsleden halen vaak de draagkracht van de school voor GO aan om een TnBSH en 

vooral een TnBuO te verantwoorden. CLB-medewerkers kunnen echter een ander oordeel hebben 

over het al dan niet overschrijden van deze draagkracht. Mede hierdoor blijft het voor ons vaag wat 

de deelnemers juist verstaan onder het overschrijden van de draagkracht. Eens de draagkracht werd 

aangehaald als reden voor TnZ lijkt het moeilijk om nog extra zorg binnen de school te 

verwezenlijken. 

 



77 
 

Het BuO heeft meer omkadering dan het GO, waardoor het een aantrekkingskracht heeft voor 

bepaalde casussen. Niet alleen zijn er meer experten binnen het BuO, maar praktisch gezien is er ook 

een betere infrastructuur, meer materialen, kleinere klasgroepen… Bovendien worden geen 

eindtermen maar ontwikkelingsdoelen nagestreefd, waardoor de druk om te presteren minder hoog 

ligt dan in het GO. Een overgang naar het BuO kan een ontlasting voor het gezin betekenen, zowel 

financieel als organisatorisch. 

 

3. Identificatie actoren in de TnZ 

Doorheen de beschrijving van de casussen worden verschillende actoren in de TnZ vermeld. 

Verschillende mensen spelen een belangrijke rol in de TnZ. Achtereenvolgens bespreken we de rol 

van het CLB en de school (paragraaf 3.1.), de rol van ouders (paragraaf 3.2.) en de rol van de leerling 

zelf (paragraaf 3.3.). 

3.1. Rol van CLB en school 

De deelnemers binnen de focusgroepen lichtten in eerste instantie vooral hun eigen rol in de TnZ 

toe. Achtereenvolgens bespreken we de draaischijffunctie van het CLB bij een TnBSH en TnBuO 

(paragraaf 3.1.1.), de rol van zorgverantwoordelijken (paragraaf 3.1.2.), de rol van de directie 

(paragraaf 3.1.3.), de rol van leerkrachten (paragraaf 3.1.4.) en klasgenoten (paragraaf 3.1.5) van de 

school voor GO. 

3.1.1. Draaischijffunctie CLB bij TnBSH en TnBuO 

Het CLB-decreet schrijft voor dat het CLB een draaischijffunctie heeft bij TnBSH en TnBuO. De rol van 

het CLB in de TnBSH en TnBuO kwam ook naar voren in de casussen, alsook de mate waarin de 

school voor GO deze draaischijffunctie al dan niet erkent.  

Het CLB is nagenoeg in alle casussen omtrent een TnBSH en TnBuO betrokken. Enkele deelnemers 

geven expliciet aan dat ze bij een TnBSH altijd het CLB inschakelen. Een zorgverantwoordelijke vertelt 

ook dat ze de contacten met de BSH aan het CLB overlaten.  

 

ZV2: Wij doen dat standaard altijd [via het CLB]. Wij gaan nooit rechtstreeks externe instanties 
contacteren, wij gaan altijd via CLB.  
CLB3: De toeleiding naar externe hulp, dat is ook wel echt CLB. Zodra dat het extern wordt, 
contacteert men het CLB. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

In sommige casussen was de ondersteuning van het CLB bij de TnBSH heel omvattend. CLB-

medewerkers nemen soms op voorhand zelf contact op met de dienst voor BSH om de aanmelding af 

te toetsen en voor te bereiden. Enkele CLB-medewerkers beschrijven hoe ze de ouders stap voor 

stap begeleiden wanneer het inschakelen van BSH zich aandient. 

CLB8: Ja, maar omdat de ouders de leerkracht al aangesproken hadden en die leerkracht had gezegd 
"ik heb overleg, ik zal dat al eens vragen en dan laat ik dat weten". -- Hebben we het dus gehad over 
dat er verschillende mogelijkheden zijn, dat dat misschien verder bekeken moest worden en dat ik met 
mijn team op het CLB zou bespreken. En dan is de volgende stap geweest dat ik eigenlijk met collega's 
die eigenlijk het meest gespecialiseerd of - hoe moet ik het zeggen - de meeste ervaring hebben met 
jonge kinderen, met spraak- en taalproblemen eigenlijk heb afgecheckt wat de mogelijkheden zijn. En 
ook zelf met die diensten contact opgenomen om eens te horen nog anoniem "deze zorg heb ik 
gehoord, is dat iets, zou dat een goede aanmelding zijn voor bij jullie?" En dan zijn de ouders op 
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intake-gesprek gekomen en hebben we dan ook die verschillende zaken overwogen en hebben zij heel 
snel zelf met de thuisbegeleidingsdienst contact opgenomen. […] Concreet aan die 
thuisbegeleidingsdienst had ik gevraagd "hoe gebeurt de aanmelding?" en daar had men gezegd "de 
ouders mogen contact met ons opnemen en dan maken wij een afspraak om op huisbezoek te gaan 
voor het intake gesprek, het is ook mogelijk dat jullie zelf ons een naam doorgeven en dat wij die 
ouders contacteren." Maar dat heb ik dan met die ouders kunnen afspreken. "Hier zijn de gegevens. 
Neem je graag zelf contact op? Heb je graag dat wij dat eerst doen?" En die wilden dat zelf doen en 
dan heb ik ook vrij snel een mailtje gekregen met wanneer ze een afspraak hadden gekregen. (FG1LO) 
 
CLB1: Je moet ze [de ouders] eigenlijk bij het handje nemen. Ik heb al afspraken moeten maken voor 
ouders van "wanneer kunt ge? Alle, ik zal bellen." (instemming) (FG1LO) 

 

In lijn hiermee pleiten voornamelijk CLB-medewerkers binnen de focusgroepen van het KO en LO 

voor een meer uitgesproken doorverwijsfunctie van het CLB bij TnBSH. Ze argumenteren dat het 

CLB hiertoe het best geplaatst is, omdat zij al dan niet op basis van een eigen vooronderzoek de 

beste inschatting kunnen maken van welke BSH het meest aangewezen is en het 

hulpverleningslandschap goed kennen. Zowel de school als BSHverleners zouden de 

draaischijffunctie van het CLB meer moeten erkennen en respecteren. Ze vragen meer duidelijke 

richtlijnen voor alle partijen. Op die manier zullen er volgens hen ook minder onterechte of onjuiste 

doorverwijzingen worden gedaan, waardoor de wachtlijsten verminderen.  

CLB4: Een moeilijkheid denk is ook -- iedereen mag ouders doorverwijzen precies naar wat dan ook. En 
ik denk, moest die draaischijffunctie van het CLB meer gewaardeerd worden en ook door instanties 

waar ze naartoe verwijzen, het COS12 bijvoorbeeld - dat het COS zou zeggen "zijt ge eerst bij uw CLB 

geweest, hebt gij een traject met uw CLB gedaan?" Naar een logopediste gaan, dat die vraagt "hebt ge 
een traject met uw CLB gedaan?" Dat zou ergens veel duidelijker zijn, ook voor ouders. Dat wij 
eigenlijk de eerstelijns zijn van kinderen die op school zijn. En als wij dan die coördinatie kunnen doen. 
Dat wij inderdaad het eerste gedeelte van het onderzoek kunnen doen. Heel veel dingen die het COS 
doet, kunnen wij ook als CLB. Wij hebben dat toch nodig om inderdaad te weten naar wie verwijzen 
we nu het beste door. En dan krijgt ge misschien ook minder wachtlijsten. Want nu gaat iedereen 
naar… want "oh het COS is goed." Dat heeft dan een goede naam en "ok, allen daarheen." Maar er 
wordt geen voortraject gedaan. En als scholen en huisartsen en de coiffeur en de coiffeuse allemaal 
zeggen "oh, maar ik heb goede ervaringen bij die of bij die of bij dat." Ja, dan krijg je daar soms 
moeilijk controle over. En dan zie je inderdaad mensen die shoppen van het ene naar het andere en ze 
krijgen niet de hulp die echt op dit kind afgestemd is. En dat is dan spijtig. 
CLB5: Ja, ik denk eigenlijk dat dat soort van aanpak ook wel de oorzaak is van de heel lange 
wachtlijsten en van heel hoge kosten in de gezondheidszorg ook. Dus ik zou er toch voor willen pleiten 
dat er bepaalde kaders worden gehanteerd zoals ZC en zoals de schema's van handelingsgerichte 
diagnostiek. Dat het CLB tijdig betrokken wordt en dat wij eigenlijk bekijken wat wij zelf al kunnen 
doen en welke doorverwijzingen verantwoord zijn en welke doorverwijzingen financieel haalbaar zijn 
voor de ouders om toch op die manier ervoor te zorgen dat niet zomaar gelijk wie naar zulke diensten 
gaat om daar van die heel dure onderzoeken te laten doen die misschien niet eens nodig zijn. 
(instemming) (FG4KO) 

 

Opvallend is ook dat bovenstaande CLB-medewerker het CLB als eerstelijnshulp beschrijft, terwijl 

men ook de school als eerstelijns hulp kan zien en het CLB als tweedelijnshulp. Opnieuw 

interpreteren we dit als een illustratie van een onduidelijke taakverdeling tussen school en CLB. 

Doorgaans heeft het CLB expliciet een schakelfunctie tussen het GO en het BuO. Zij schrijven immers 

het inschrijvingsverslag dat toegang verleent tot het BuO. 
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CLB3: Want ja, wij schrijven dan een inschrijvingsverslag en dan probeert ge zo veel mogelijk alles wat 
ge denkt wat relevant en nuttig kan zijn… (FG4KO) 
 
CLB1: [Het CLB heeft bij een TnBuO een] Beetje een coördinerende functie denk ik. Als het dan over 
die BuBaSo-fiche gaat bijvoorbeeld of over overleg -- wordt dat een stuk gecoördineerd. Brengen wij 
de verschillende scholen samen. (FG5BuO) 

 

Desalniettemin blijkt uit sommige uitspraken dat het CLB soms maar een beperkte of zelfs geen 

draaischijffunctie kan opnemen in een TnBSH of TnBuO. Er waren namelijk ook casussen waarbij het 

CLB niet betrokken werd in de TnBuO, al vormden deze casussen een minderheid. Uit enkele 

casussen/getuigenissen blijkt dat een school leerlingen ook zelf rechtstreeks toeleidt naar BSH (zie 

ook paragraaf 3.1.2.). Een CLB-medewerker beschrijft dat het CLB soms enkel wordt ingeschakeld als 

toegangsverlener naar BSH. Een test of observatie van het CLB kan namelijk een voorwaarde zijn 

voor BSH.  

Wanneer het CLB niet betrokken wordt in de TnBSH kan dit de toeleiding bemoeilijken, aldus 

enkele CLB-medewerkers. Het CLB is bijvoorbeeld al moeten inspringen om een situatie terug recht 

te trekken omdat de doorverwijzing gebeurde op basis van een foutief oordeel van de school. Een 

CLB-medewerker heeft ook de ervaring dat niet altijd naar de juiste en evidence based hulpverlening 

wordt doorverwezen wanneer schoolpersoneelsleden de doorverwijzing op zich nemen, waardoor de 

doorverwijzing geld- en tijdverspilling kan zijn. Dergelijke praktijken zijn ook niet conform het ZC (zie 

paragraaf 1.1.). 

CLB3: En dikwijls hebt ge zo op het einde van het schooljaar van die momenten waar dat ge als CLB 
opeens met uw kofferke komt en een test moet afnemen en een advies moet geven en dat is echt niet 
fijn. En deze was ook zo één. […] Het zijn eigenlijk altijd specifieke juffen die dat doen, zo op eigen 
initiatief doorverwijzen zonder iemand anders te contacteren. En dat kan soms echt wel vervelend 
zijn. Bijvoorbeeld, je hebt dat dan meer in Freinet-scholen dat er nogal snel naar een psycholoog 
wordt doorverwezen waar wij al helemaal geen zicht op hebben of dat wel een wetenschappelijke 
[evidence based] begeleiding is. En als die mensen dan uiteindelijk wel bij het CLB komen dan moet ge 
die weer helemaal ergens anders naartoe sturen terwijl dat die dan weer helemaal mee zijn in "het is 
dit soort probleem" terwijl wij [hen] dan terug een beetje met de voetjes op de grond [moeten 
zetten]. (FG4KO) 
 
CLB5: We hebben het nu altijd over logo, dat gaat evengoed over psychotherapie of kine of 
gespecialiseerde diagnostiek. Ik vind dat altijd enorm jammer en het gebeurt toch nog vaak dat zulke 
behandelingen niet volgens wetenschappelijke grondvormen gebeuren en dat mensen zomaar naar 
om het even wie gaan. En dat heb je natuurlijk vaak als leerkrachten zelf gaan doorverwijzen als er iets 
gebeurt of als ouders bij hun kapper advies vragen… En dat is spijtig, want dat kost handenvol geld aan 
mensen en dat levert niks op. (instemming) Dus dat gebeurt nog. (FG4KO) 
 
CLB9: Wij hebben één school specifiek die heel rap doorverwijst, op eigen houtje en dan loopt die 
buitenschoolse ondersteuning niet en dan bellen ze naar het CLB. (FG1LO) 
 
ZV4: Een casus die mij is bijgebleven was eigenlijk vooral de manier waarop die aanmelding is gebeurd. 
Niet zozeer de problematiek van de jongen, maar wel het feit dat die eigenlijk los van het CLB 
aangemeld was geweest en daar is het eigenlijk volledig fout gelopen. (FG5BuO) 

 

De school voor GO kan omwille van beperkingen in draagkracht een overgang tot BuO stimuleren (zie 

ook paragraaf 2.2.1.). Een CLB-medewerker beschrijft een situatie waarin zij nog wel mogelijkheden 

zag aan ondersteuning binnen de school voor GO, maar dit werd niet gedeeld door de school. Omdat 

zij er nog verder moet mee samenwerken en om de band met de school goed houden, ging ze mee in 
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het advies van de school, ook al stond zij hier zelf niet volledig achter. Het samenwerkingsverband 

tussen de school en het CLB kan het toeleidingsadvies van het CLB dus vertekenen. 

 

CLB10: Dat hangt van mij een beetje af van de school waar die leerling zit. Dat zijn ook vaak wel 
leerlingen met problemen, dus dat is nooit de perfect functionerende leerling, dus daar zijn wel een 
aantal problemen en dan hangt het een beetje af van de school. Willen die zelf nog investeren? Of 
denken die "dat is een probleem minder." En in het tweede geval geef ik zelf al een beetje onderhuids 
het advies aan ouders van BuO, kleinere klassen... […] En dan is het heel moeilijk als CLB, want dan 
komen die vaak ook al heel laat in het traject naar ons en dan is het heel moeilijk om te zeggen "ik vind 
dat geen goed idee." Ouders zijn daar zelf al een beetje van overtuigd, zeggen dat de school dat ook al 
aangeeft terwijl dat als je met een school zit die zelf ook nog heel veel mogelijkheden ziet, dan sta je 
sterker tegenover de ouders.[…] Je moet met die school nog samenwerken rond andere leerlingen dus 
ge moet af en toe een beetje voorzichtig zijn met wat je doet, want je wil niet de samenwerking gaan 
opblazen, maar altijd wel met oog op wat het beste is voor een bepaalde leerlingen. Maar je moet 
soms ook een beetje voorzichtig zijn met wat je zegt en hoe dat je het zegt. 
CLB8: Heel goed overleggen is heel belangrijk denk ik en alles bevragen, maar soms staan wij wel in 
een moeilijke positie om -- Een leerkracht die aangeeft dat de draagkracht overschreden is, daar kunt 
gij uw eigen idee van hebben van "als die nu bij die leerkracht zat of dit en dat." Je probeert dat dan 
maximaal te rekken en te voelen van "hoe zou je het kunnen uitbreiden?" Maar als een leerkracht echt 
heel overtuigd is en de zorgleerkracht beaamt en de directie beaamt "wij hebben echt alles gedaan 
wat kunnen, dit overstijgt onze draagkracht" dan staat ge in een moeilijke positie om te zeggen "neen, 
geen attest [voor het BuO]." (FG1LO) 
 

3.1.2. Rol van zorgverantwoordelijken 

In de meeste casussen die gepresenteerd werden, speelde de school een actieve rol in de TnBSH en 

de TnBuO. Meestal namen schoolpersoneelsleden het initiatief om deze toeleidingen te realiseren. 

Specifiek met betrekking tot de TnBSH, blijkt uit enkele uitspraken van zorgverantwoordelijken dat 

de school soms de leiding en coördinatie opneemt over de TnBSH, en op die manier taken doet die 

eigenlijk eerder toebehoren aan het CLB. Een zorgverantwoordelijke stelt zelfs dat ze een leerling 

‘onderzoekt’.  

ZV4: De mama was er zich van bewust dat haar zoon wel een zekere vertraagde taalontwikkeling had 
en ze was eigenlijk ook wel meteen bereid om logopedie in te schakelen. Maar ja, dat is gegroeid 
vanuit gesprekken met de kleuterjuf en de mama en de zorgcoördinator die voor mij dan actief was. 
(FG4KO) 
 
ZV1: Die was in het eerste leerjaar al door de juf gesignaleerd bij mij, omdat die rekenproblemen had. 
Ik heb hem dan kort even onderzocht en dan met de ouders besproken dat er toch wel ondanks in 
feite de ondersteuning in de school - want hij wordt dus ondersteuning in de school gegeven door een 
zorgleerkracht specifiek - dat de achterstand toch wel groter en groter werd en dat er dus wel een 
rekenprobleem was en dat wij dachten dat ondersteuning buiten school nodig was. Dat is dus TnBSH. 
En dit jaar hebben we dus een opvolgingsgesprek gedaan, maar hij blijft dus echt zwak presteren. […] 
Het is wel zo dat ik nu had aangeraden om het kind een intelligentieonderzoek te laten doen, omdat 
we eigenlijk niet goed kunnen zien of het om beperkte mogelijkheden gaat of is er echt wel een 
leerstoornis. En ouders gaan verder in zee met de dienst BSH, omdat zij daar ook een goede band mee 
hebben opgebouwd. (FG1LO) 
 
ZV5: Dat [de leerling] is eigenlijk iemand met een diagnose ASS. Hij had GON tot het schooljaar 
hiervoor en we hebben heel veel moeite moeten doen om hem doorverwezen te krijgen naar externe 
hulp. Want er was van hem "njet" om met die diagnose om te gaan. Dus hij wou dat niet, "er is met 
mij niks aan de hand, maar wel met de wereld rondom mij." En we hebben daar - en "we" dat wil 
zeggen: de leerlingbegeleiding, het CLB en de GON-begeleidster - heel hard aan getrokken om dat toch 
wel rond te krijgen. En nu is hij ondertussen toch wel even in begeleiding en loopt hij niet altijd meer 
de kantjes af. (FG2SOASOKSOTSO) 
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Een andere zorgverantwoordelijke beschrijft dat ze een procedure heeft ontwikkeld voor een 

doorverwijzing naar BSH; ze heeft een lijst van BSHverleners aangelegd waarnaar ze doorverwijst en 

een stappenplan uitgetekend om deze doorverwijzing zelf uit te voeren. Het gevoel van bekendheid 

met de BSH sterkt deze zorgverantwoordelijke in haar vertrouwen om de TnBSH zelf op te nemen.  

 

CLB-medewerkers beamen dat wanneer er op school bekwame zorgverantwoordelijken aanwezig 

zijn, het CLB een eerder ondersteunende rol opneemt. Een CLB-medewerker meent dat het in dat 

geval zelfs efficiënt is dat de school de TnBSH op zich neemt.  

 

In lijn hiermee vertelt een orthopedagoog dat de mate waarin het CLB betrokken is in de TnBuO 

afhankelijk is van de samenwerkingsrelatie tussen de school en het CLB. Wanneer de school vrij zeker 

is over de toeleidingsbeslissing betrekken ze het CLB pas laat in het toeleidingsproces en eventueel 

zelfs enkel in functie van het opstellen van het inschrijvingsverslag. Wanneer het echter een complex 

dossier betreft, zullen ze het CLB sneller inschakelen. Wanneer ze ervan uit gaan dat het CLB hun 

advies volgt, durft de school ook sneller zelf handelen. 

 

ZV3: Bij ons is het CLB betrokken. Maar wij zijn niet zo'n grote school. Wij zitten in een landelijke 
omgeving, logopedisten rijzen als paddenstoelen uit de grond in onze omgeving en mijn ervaring is ook 
vrij groot. Na een tijdje leg je een lijstje aan van logopedisten, leg je een lijstje aan van 
revalidatiecentra. Weet je hoe je de ouders kan verwittigen "er zal nog een onderzoek bij een neus-
keel-oorarts komen, maar trek u dat niet aan." (instemming) Zo loopt dat… En ja, je vindt 
standaardzinnetjes en manieren om te communiceren. (FG1LO) 
 
CLB6: Ik ben als CLB'er meer ondersteunend daarin dan initiatiefnemend. (instemming) Als je een 
goede zorgcoördinator hebt -- Hangt af van school tot school. 
CLB1: Gaat dat dan efficiënter of gaat dat dan eigenlijk sneller op die manier. Want we moeten 
inderdaad altijd betrokken zijn of advies daarin geven. Maar soms gaat de zorgcoördinator al een paar 
stappen zetten en samen met de ouders… In samenwerking met het CLB altijd, maar is dat soms wel 
efficiënt. (FG1LO) 
 
ZV5: [Het CLB] Speelt een rol, maar hangt ervan af van het dossier. Soms zijn we vrij zeker en weten 
we dat we op dezelfde golflengte zitten en dan is het misschien soms gewoon via een mailtje of een 
telefoontje dat "voor dat kind denken we aan die school, dat leerjaar…" En dan weten we dat dat vrij 
vlot gaat. En waar dat we soms zelf bij twijfelen, nodigen we echt het CLB uit om al die dingen van 
nabij mee op te volgen. Het is eigenlijk een beetje afhankelijk van de zwaarte of het dossier op zich. 
(FG5BuO) 

 

Eén zorgverantwoordelijke brengt daarentegen in dat sommige BSHverleners enkel door het CLB 

willen gecontacteerd worden. Aangezien het CLB maar beperkt beschikbaar is, probeert de 

zorgverantwoordelijke soms toch zelf de BSH te contacteren. Ook in crisissituaties kan de beperkte 

bereikbaarheid van het CLB een reden zijn voor de school om zelf de TnBSH op te nemen. 

 

ZV1: Wij schakelen het CLB zo veel mogelijk in om de BSH te contacteren. Maar soms zit je met 
crisissituaties. CLB komt één halve dag per week bij ons op school. Je kan niet zeggen "sorry, je moet 
wachten tot volgende week woensdag." Dat gaat niet. Dus spring je zelf in je telefoon en heb je 
ondertussen al heel boek met adressen, met namen, met organisaties… Maar heel dikwijls, omdat je 
niet tot het CLB behoort, word je eigenlijk niet toegelaten of met héél veel moeite. "U behoort niet tot 
het CLB, maar u bent interne schoolbegeleider.” Ja, maar… Ik zit hier wel met een probleem. 
Moderator: Ze willen dat de vraag vanuit het CLB komt? 
ZV1: Ja. (FG2SOASOKSOTSO) 
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3.1.3. Rol van directie 

Hoewel de directie een sleutelfiguur is in de TnZGO, met name via stimuleren van leraren om extra 

zorg te realiseren en via de vormgeving van het zorgbeleid (zie paragraaf 1), neemt deze binnen de 

beschreven casussen maar sporadisch effectief een rol op bij de TnBSH en TnBuO. De directie krijgt 

over alle focusgroepsgesprekken heen namelijk maar in één casus een expliciete rol. Een 

zorgverantwoordelijke vertelt dat de TnBSH bij leerlingen van hun school altijd via de directie 

verloopt, doorgaans in samenspraak met de zorgverantwoordelijken of het CLB. In andere casussen 

omtrent een TnBSH werd naar de directie verwezen als aanspreekpunt voor ouders of als 

schoolleider die het belang van een efficiënte en effectieve doorverwijzing onderstreept. In de 

casussen met betrekking tot een TnBuO werd de directie nooit vermeld. 

ZV6: Dat [de TnBSH] gebeurt altijd via de directie. Dat wordt altijd binnen de cel afgesproken of via de 
directie. Dat doen zij [de zorgverantwoordelijken] niet zelfstandig. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

3.1.4. Rol van leerkrachten 

Tot slot zijn ook leerkrachten belangrijke spelers in het beslissingsproces over de TnZ en in het feit of 

deze extra zorg al dan niet effectief geboden wordt. De motivatie van leerkrachten om deze zorg te 

bieden, speelt volgens een zorgverantwoordelijke een cruciale rol in deze toeleiding. Uit de 

focusgroepsgesprekken blijkt dat leerkrachten soms – omwille van de druk die ze uitoefenen – sterk 

bepalen hoe een zorgtraject er voor een leerling verder uitziet; wanneer veel leerkrachten menen 

dat een verwijdering uit de school de beste oplossing is, zal hier sneller op ingegaan worden. Het 

engagement en de motivatie van (individuele) leerkrachten om nog met de leerling te werken lijkt 

een cruciale factor in de beslissing over de toeleiding naar extra zorg. Wanneer leerkrachten een 

minder goede band hebben met een leerling, zien ze deze leerling liever verwijderd uit de school, 

dan dat ze er nog meer energie in moeten investeren. 

 

ZV4: Hebt ge dan ook de steun gekregen van alle leerkrachten? Omdat ge zegt van "ja, ze [de 
leerkrachten] wilden er niet meer aan lesgeven, het was een etterke enzo." Ik vind als 
leerlingbegeleiding botst ge daar toch wel wat op. Dat ge zo het antwoord krijgt "gij moet er geen les 
aan geven en het zit ons tot daar en hij moet er niet meer in." En ge vindt misschien toch nog wel twee 
of drie mensen die mee ervoor willen gaan terwijl de rest eigenlijk aan het tellen is "nog één, twee, 
drie schorsingen en wij zijn hem kwijt." En daar zit ook vaak tussen die leerkrachten al wat spanning 
dat sommigen zeggen "bij mij loopt het goed en die mag blijven of ik wil nog wel" en anderen zoiets 
van "allé, die moet buiten." En ge zit daar dan zo tussen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Een CLB-medewerker wijst erop dat leerkrachten graag een verantwoording krijgen vooraleer ze 

extra zorg willen bieden aan een leerling. Ze vertelt dat leerkrachten de nood aan extra zorg soms in 

vraag stellen. Wanneer leerkrachten niet overtuigd zijn van de nood aan extra ondersteuning, is het 

moeilijk om deze extra ondersteuning door te voeren. Volgens de CLB-medewerkers is het echter 

niet altijd mogelijk of wenselijk om de reden(en) achter de zorgvraag mee te delen. 

CLB5: Ja, wat ik meteen hierin herken in haar verhaal is: pas als leerkrachten een uitleg krijgen, zijn ze 
zeer bereid om heel ver te gaan in hun zorg, in differentiatie. Maar als er door hulpverlening of door 
ouders een rem op staat op informatie dan staan ze [leerkrachten] er zeer weigerachtig tegenover… 
Wij hebben zo een leerling in een school binnengekregen waar geen plaats was, omdat zij in haar 
vorige school op weg naar school door een medeleerling verkracht was. In het midden van het jaar 
moest zij opeens veranderen van school. Zij werd daar binnengehaald terwijl die leerkracht "er was 
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toch geen plaats meer, kan zij hier zomaar binnenkomen?" En wij konden, mochten, wouden ook niet 
zeggen waarom. En dat meisje vertoonde uiteraard moeilijk gedrag, ze had een heel traumatische 
ervaring te verwerken. Dat is dan zeer moeilijk geweest voor die leerkrachten om dat te aanvaarden. 
En ik ben er zeker van, vanaf de moment dat wij dat hadden gezegd, dat iedereen zou achterover 
gevallen zijn en alle begrip zou getoond hebben voor dat kind. We merken dat leerkrachten die 
informatie krijgen en openheid dat dat zorg wekt en geïnstalleerd kan worden. En bij geslotenheid dat 
ze dan een beetje weigerachtig staan [ten opzichte van zorg]. (instemming) 
CLB1: Wat soms wel spijtig is, want er zijn soms situaties - zoals jij (CLB5 FG3 SOBSOKSOTSO) zegt - 
waar het gewoon niet kan en dat het zo fijn zou zijn als ge gewoon kon zeggen tegen leerkrachten van 
"kijk, we kunnen er echt niet over uitweiden, maar vertrouw mij, het is echt serieus" en dat dat dan 
ook voldoende zou moeten zijn… (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

3.1.5. Rol van klasgenoten 

Uit diverse focusgroepsgesprekken blijkt dat in het beslissingsproces naar extra zorg binnen of buiten 

de school, rekening wordt gehouden met het leren en het welzijn van de klasgenoten van de 

zorgleerling. In de focusgroepen van het SO vertelt men dat het belang van medeleerlingen een 

reden kan zijn voor een TnZ. Deelnemers verwijzen naar het feit dat er soms (te) veel wordt 

gevraagd van leerkrachten waardoor hun onderwijstaak in het gedrang komt; leerkrachten ervaren 

moeilijkheden om een goed evenwicht te vinden tussen onderwijs verstrekken en zorg geven. 

Wanneer het leren van de andere leerlingen in het gedrang komt, kan dit een reden zijn om extra 

zorg voor een bepaalde leerling binnen of buiten de school te bieden. De zorg voor één leerling mag 

namelijk niet ten koste mag van de zorg voor andere leerlingen.  

CLB6: Zorg was dat het voor de leerkrachten niet meer mogelijk was om aan die leerling nog les te 
geven en dus het leerrecht van de andere leerlingen werd dan ook een probleem. (FG3 
SOBSOKSOTSO) 
 
ZV7: Maar waar dat ik zie dat we als school zwaar onder druk komen, is het belang van de 
medeleerlingen. Als je ziet hoeveel overlegmomenten gepland worden, waardoor leerkrachten hun 
leerlingen in de studie moeten zetten om gesprekken met ouders te kunnen voeren… Soms vraag ik 
mij af "kunnen wij ons dat permitteren dat we omwille van één leerling twintig anderen…?" In de kou 
mag ik niet zeggen, want die krijgen gelukkig nog taken, maar op een aantal vlakken zijn we naar dat 
aan het evolueren. Ouders kunnen niet altijd, als we die op school krijgen zijn we heel blij en proberen 
we die leerkracht en een klas vrij te maken en… Maar die afweging… Als je ziet de zorgen die sommige 
leerlingen krijgen in de klas die zijn letterlijk ten koste van zorg die naar de medeleerlingen kan gaan 
die geen geattesteerd leerprobleem hebben of een leerprobleem dat niet zo grondig is, maar die wel 
recht hebben op ook zorg. En met die spanning daar zitten onze leerkrachten soms echt mee in de 
knoop. En dat is niet omdat ze enkel hun les willen geven. Voor hen is dat belangrijk. Het gaat op een 
school om het leren, maar zij zitten soms vast aan die grenzen van "hoever kunnen we meegaan met 
deze leerling en wat betekent dat voor de anderen?" (instemming) (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB5: Die leerling was zo bedreigend voor inderdaad zelfs leerkrachten dat inderdaad medeleerlingen 
afwezig werden of gingen spijbelen als ze het gevoel hadden dat die jongen daar was. Maar in andere 
gevallen denk ik als er externe hulpverlening is rond thuissituaties enzo dan beginnen we dat toch wel 
heel discreet te houden. Dat ik zelfs leerlingen bewust onder de middagpauze spreek of tijdens een 
bepaalde les of als een bepaalde godsdienst hebben waar maar een heel klein stukje van de klas zit, zo 
wat verspreid zitten… Om dat heel discreet te benaderen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

Daarnaast kunnen klasgenoten een expliciete rol opnemen en dus actief betrokken worden in het 

verlenen van extra zorg binnen de school voor GO. Een zorgverantwoordelijke vertelt over een 

voorbeeld van inclusief onderwijs, waarbij de klasgenoten ingeschakeld worden. De klasgenoten 

maakten hier geen probleem van.  
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ZV2: In die klas werden de medeleerlingen eigenlijk wel wat betrokken in de zorg voor die leerling. 
Kleine dingen hoor. Er werd in eerste instantie geobserveerd en met hem gepraat over wat hij nodig 
had en wat dat we merkten dat hij nodig had om tot rust te komen en dat werd met de leerlingen van 
zijn klas ook wel een beetje opgenomen waardoor dat zij hem - ik zeg maar iets - om van de ene naar 
de andere klas te raken, dat er iemand was die zich daar om bekommerde en die zorgde "kom Lars, we 
moeten nu naar daar" en die zorgde dan voor zijn boekentas… Heel kleine dingen, maar dat liep 
eigenlijk in de klas heel goed. Die leerlingen daar rond, dat is heel mooi om te zien. (FG3 
SOBSOKSOTSO) 
 

Het toeleidingsproces zelf gebeurt doorgaans zonder medeweten van medeleerlingen omwille van 

privacy. Hiertoe probeert men het hele toeleidingsproces zo discreet mogelijk te houden.  

Het CLB speelt doorgaans een belangrijke rol in de TnBSH en TnBuO. Toch blijkt dat CLB-

medewerkers niet altijd volwaardig betrokken worden bij een TnBSH en TnBuO. CLB-medewerkers 

pleiten dan ook voor een meer uitgesproken doorverwijsfunctie van het CLB. In de gepresenteerde 

casussen waar het CLB niet of te weinig betrokken werd, leidde dit doorgaans immers tot een slecht 

verlopen toeleidingsproces. Het behoud van een goede samenwerkingsrelatie met de school, kan het 

toeleidingsadvies van een CLB-medewerker vertekenen. 

De mate waarin de school en meer concreet de zorgverantwoordelijke betrokken is in het 

toeleidingsproces verschilt sterk: sommige scholen laten de doorverwijzing naar BSH en BuO over 

aan het CLB, terwijl andere scholen dit soms ook zelf opnemen. Redenen waarom de school zelf het 

toeleidingsproces opneemt, zijn de bekendheid van de zorgverantwoordelijke met de BSHverleners, 

een crisissituatie, een beperkte beschikbaarheid van het CLB, de bekwaamheid van de 

zorgverantwoordelijke en een goede samenwerkingsrelatie tussen het CLB en de school. De rol van 

de directie in de TnZ bleek eerder beperkt te zijn binnen de concrete toeleidingsprocessen zelf, al 

speelt de directie wel een rol op hoger niveau in de vormgeving van het zorgbeleid. Het engagement 

en de motivatie van leerkrachten spelen een belangrijke rol in de beslissing om de leerling al dan niet 

op de huidige school verder te helpen. Het welzijn en het leren van klasgenoten kan een reden zijn 

waarvoor een leerling wordt toe geleid naar extra zorg. Daarnaast kunnen klasgenoten ook 

ingeschakeld worden in de extra zorg binnen de school voor GO. 

3.2. Rol van ouders 

Over de rol van ouders werd uitvoerig gepraat in alle focusgroepen. Verschillende deelnemers 

binnen alle focusgroepen benadrukten het belang van een goede relatie en samenwerking met de 

ouders. Toch bleek dit niet altijd evident te zijn. 

In deze paragraaf beschrijven we reflecties omtrent het betrekken van ouders in de TnZ, zoals 

aangehaald door de deelnemers. We ontdekten hierbij verschillende praktijken en wilden deze 

voldoende genuanceerd beschrijven, vandaar de grote omvang van deze paragraaf. Zo staan we stil 

bij de meerwaarde van het betrekken van ouders (paragraaf 3.2.1.), de effectieve betrokkenheid van 

ouders in het toeleidingsproces (paragraaf 3.2.2.), opvattingen van de deelnemers op het betrekken 

van ouders (paragraaf 3.2.3.), vertrouwen als een noodzakelijke voorwaarde voor deze 

betrokkenheid (paragraaf 3.2.4.) en de betrokkenheid van ouders bij de TnBuO in het bijzonder 

(paragraaf 3.2.5.). 

3.2.1. Meerwaarde betrekken van ouders 
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Enkel binnen de focusgroep van het gewoon KO werd beargumenteerd dat er waarde moest gehecht 

worden aan de visie van ouders op het functioneren van hun kind. Ouders kennen hun kind het 

beste en soms ook op een andere manier dan het schoolpersoneel of het CLB, aldus de deelnemers 

uit het gewoon KO; ouders kunnen om die reden de school en het CLB nieuwe inzichten bijbrengen. 

Daarom is het belangrijk om hen tijdig te betrekken bij het onderzoeken van het probleem en bij het 

zoeken naar gepaste zorg hiervoor.  

 

CLB4: Hij werd geweigerd in een school [voor GO] op een bepaald moment omdat ze zeggen "die is 
mentaal te zwak gelijk die zich toont." En die ouders, die vader die kwam in weerstand en die zei 
"neen, geen type 2 want ik weet dat mijn zoon is verstandig." En ik zei "leg mij eens uit hoe dat gij dat 
ziet en merkt." En die legde mij dat ook uit. Aan het non-verbaal gedrag van dat kind kon die mij een 
voorbeeld geven dat ik zeg "awel, dat kan niet dat dat kind mentaal zwak is." Dus het werd mij 
duidelijk - het was dan autismespectrum en… - maar die vader kon zeer goed aangeven - ook al kon 
dat kind niet praten, ook niet in zijn eigen moedertaal - dat die toch verstandig was. (FG4KO) 
 
ZV3: We merken ook wel soms dat wij vanuit een idee denken, soms schools denken of vanuit 
bepaalde kaders denken. En dat ouders soms hun kind echt wel beter kennen. […] En plus, kinderen 
zijn vaak anders thuis dan op school. Maar ik denk gewoon de juiste vragen stellen aan ouders van "wij 
merken zoiets op, hoe gaat dat bij jullie, hoe ervaren jullie dat?" (FG4KO) 
 

Doorheen alle focusgroepsgesprekken kwam naar voren dat de ouders en de school een goede band 

met elkaar hebben moeten om een vruchtbare TnZ te kunnen verwezenlijken. De eindbeslissing over 

de TnZ ligt immers bij de ouders, zeker in geval van TnBSH en TnBuO. Ouders moeten akkoord gaan 

om een overstap mogelijk te maken. Zij zijn dan ook sleutelfiguren in de TnZ. 

 

CLB1: De relatie die ge hebt met ouders, daar valt of staat het vaak mee. (instemming) En dan spreek 
ik vanuit de CLB-stoel, wij zeggen wel "de leerling staat voor ons centraal, maar we staan naast u" 
maar eigenlijk moeten wij ook heel erg investeren in de relatie met ouders. En het is vaak super als de 
school zelf een heel goede band had opgebouwd met die ouders, hen daar heel erg in betrokken heeft 
en meegepakt heeft en ook het gevoel heeft gegeven van "jullie zijn thuis experten en wij zijn dat hier 
op school en we willen graag van jullie ook horen…" Waar dat echt een samenwerking was en dan 
verloopt dat veel gemakkelijker om uiteindelijk als ge dan de stap moet zetten naar verdere 
hulpverlening of doorverwijzing omdat ge denkt "dit kunnen wij niet meer aan, er is meer aan de 
hand" dat die eigenlijk door dat ze in dat verhaal echt meegenomen zijn en betrokken geweest zijn en 
daar ook hun zeg in hebben mogen doen, staan die daar echt veel meer voor open. Maar dat lukt niet 
altijd. (instemming) (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
CLB5: Dus Marthe heeft een jaar in het BuO gezeten, is tegen advies teruggekeerd [naar het GO]. Is 
ook al een paar jaar geleden, op een moment dat dat nog weinig aan de orde was, maar die mama 
stond er echt op, zei "ze heeft heel veel mogelijkheden, ik wil dat ze terugstapt." En ze heeft dan een 
school gezocht die daar in meestapte. Dus ze is niet in haar school waar ze het eerste tot het derde 
leerjaar gedaan heeft en ze is op leeftijd terug ingestapt. Ze heeft geen jaartje… Allemaal 
tegenindicatie, dat we zeiden van "amai, die mama is nog een doorzetter." […]Maar zij is eigenlijk 
perfect doorgestroomd doorheen alle jaren. Gestart in 1 Latijn, weer tegen advies, maar goed. Ze gaat 
dat ook weer wel halen. (FG5BuO) 
 
CLB2: Ja, keuze van de ouders. (FG5BuO) 
 
Moderator: Maar mogen wij concluderen eigenlijk dat de beslissing om al dan niet in te gaan op advies 
van BuO afhangt van de ouders? 
(algemene instemming) 
CLB6: Wij proberen heel veel duidelijk te maken wat de zorg op school inhoudt, waar de grenzen 
liggen en waar de frustraties liggen van een kind. En inderdaad blijven in gesprek gaan met mensen. 
CLB7: Doorpraten. 
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CLB6: Ja, doorpraten. Soms van "ik denk echt dat zou beter zijn dat…" Maar zolang dat ouders daar 
niet klaar voor zijn heb je eigenlijk weinig… We kunnen niks forceren. (FG1LO) 

 

3.2.2. Effectieve betrokkenheid ouders in TnZ 

Tijdens de presentatie van de casussen werd duidelijk dat de rol van ouders bij de TnZ sterk varieert. 

We stelden verschillen vast in de mate waarin en de wijze waarop ouders een rol opnemen in de TnZ. 

In sommige gevallen namen ouders zelf initiatief tot BSH en BuO, en ondernamen hiertoe 

eigenhandig stappen, al dan niet met advies van school of CLB, hoewel deze casussen in de 

minderheid waren. Zowel ZV als CLB medewerkers betreuren deze gang van zaken omdat de TnBSH 

dan minder kwaliteitsvol en doordacht gebeurt. Wanneer ouders zelf het initiatief nemen tot TnBSH 

kan het soms gebeuren dat ouders hierbij vergeten te overleggen met de school en het CLB.  

 

Binnen de focusgroep van het KO werd meermaals vertelt over de noodzaak aan coördinatie van 

de verschillende vormen van zorg in dat geval. De rol van schoolpersoneelsleden en CLB-

medewerkers in de TnZ is dan beperkt, maar ze hebben wel een grote rol in de het zorgen voor 

coördinatie van hulp binnen en buiten de school. Zo proberen schoolpersoneelsleden en CLB-

medewerkers in dat geval na de eigenlijke TnZ samen te zitten met de externe hulpverleners voor 

overleg over en afstemming van de zorg binnen en buiten de school. Deelnemers argumenteren dat 

deze afstemming tussen de verschillende vormen van zorg namelijk heel belangrijk is om vooruitgang 

te boeken. 

 

ZV3: Maar daar is wel al BSH, zowel logopedie als kine is al opgestart door ouders zelf zonder eigenlijk 
tegoei te raadplegen. Dus zij zijn ook wel echt van goede wil, daar is al heel veel begeleiding opgestart, 
maar dat is niet echt gecentraliseerd dus daar zijn wij nu zelf een beetje in aan het proberen om 
iedereen wat samen te krijgen en een gemeenschappelijk traject te gaan met die jongen… (FG4KO) 
 
CLB4: Die ouders waren zo echt aan het shoppen via internet en die meldden zich overal aan, want die 
dokter had ook gezegd "meld u maar, want er zijn overal wachtlijsten en als ge aangemeld…" Maar op 
den duur begonnen die allemaal te werken en dat was dus niet in orde. Iedereen wou aan de slag, 
maar… (FG4KO) 

ZV3: Die jongen die ik dan gekozen had als casus, daar is weinig vooruitgang net omdat er zo weinig 
coördinatie is. Die ouders zijn van hele goede wil, van hele goede wil en ondernemen vanalles, maar 
zijn even ongestructureerd als hun kind soms. En wij weten soms van niks terwijl dat het hier gaat over 
heel schoolse problemen soms en dat is het wel heel belangrijk om ook met de school te overleggen. 
Wij hebben nu zelf gevraagd of wij overlegmomenten mogen organiseren, wat zij dan prima vinden. 
Maar het CLB is dus niet meer betrokken, dus wij proberen nu iedereen ook rond de tafel te krijgen 
om te bekijken "Hoe zit die therapie in elkaar? Wat wordt er geboden door verschillende mensen?" En 
dat spreken we nu af, want… Wij hebben wel een aanpak op school, ouders kennen die. Ouders 
hebben hun aanpak thuis en dan logo en kine hebben hun eigen aanpak… Dat mag toch wel een beetje 
op elkaar afgestemd zijn… Ja, ik merk wel dat het heel vlot gaat als ge wel regelmatig overleg hebt. 
(FG4KO) 
 

De casussen waarbij ouders een actieve rol opnamen en als volwaardige actor deelnamen in het 

beslissingsproces waren echter in de minderheid. Doorheen alle focusgroepen praatten deelnemers 

doorgaans namelijk in eerder algemene termen over de effectieve relatie met ouders en meer 

concreet over hoe de relatie met ouders zou moeten zijn. Hierbij valt het op dat men ouders een 

eerder passieve rol toe bedeelt; deelnemers vertellen bijvoorbeeld ‘dat ze niet mogen vergeten te 

vragen naar de mening van de ouders’, ‘dat ze de ouders op tijd feedback moeten geven’ en ‘dat ze 
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ouders moeten overtuigen van de TnZ’. Soms informeren schoolpersoneelsleden ouders enkel over 

hun advies of geven schoolpersoneelsleden ouders bijvoorbeeld de keuze tussen meerdere opties. Ze 

wijzen op praktijken waarbij het schoolteam op voorhand wel onderling bespreekt welk advies ze 

geven aan ouders, maar waarbij dat advies tot doorverwijzing niet door ouders gevolgd wordt, wat 

vragen oproept naar de effectieve gezamenlijkheid van deze toeleidingsbeslissing.  

CLB2: De moeder van de gepeste leerling die was de aanmelder eigenlijk. En uiteindelijk heeft dan ook 
de moeder van de pester mij dan gecontacteerd. Dus eigenlijk beide ouders hebben een beetje een 
aandeel in dat verhaal. En het is ook belangrijk denk ik om die mensen ook te betrekken in de rest van 
het verhaal en dat zij ook wel vragen hebben van wat gaat er voor de rest gebeuren. Dat we ook niet 
vergeten om ook even terug feedback te geven en eventueel ook aan hen te vragen "is dat wat jullie 
bedoelen of hebben jullie het gevoel dat dat beter werkt?" Want wie zijn wij om te vinden of het wel 
of niet goed loopt? (FG2SOASOKSOTSO) 
 
ZV4: Ja, ik wou daar even op reageren omdat de taak van de ouders is toch merk ik altijd heel 
belangrijk in de zin van ouders naar school krijgen en als ouders erachter staan en bereid zijn, dat gaat 
het ook veel sneller. 
 Moderator: En hoe was dat in jouw casus? 
ZV4: Dat was moeilijk. Ja, dat was heel moeilijk. Omdat de ouders het probleem niet echt inzien en die 
zijn geen vragende partij voor hulp. […] Ik merk toch wel als ouders neen zeggen, is het toch dikwijls 
heel moeilijk om vooruitgang te krijgen en dat is wel jammer. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB6: Ik had veel kritischere ouders. Er zijn heel veel overlegmomenten geweest waar ik ook altijd bij 
betrokken ben geweest als CLB'er. Op het einde van het eerste leerjaar hebben we heel mooi 
geïllustreerd aan de ouders de opties: in het GO blijven met die beperkingen kwestie van zorg of al 
overstappen naar BuO. Ouders gingen daar niet op in, waren daar vrij weigerachtig tegenover die 
overstap. De school heeft daar op gereageerd "ok, dan nemen wij verder de zorg op, met die 
mogelijkheden, maar ook met die beperkingen." Dat is heel open naar de ouders gecommuniceerd "dit 
kunnen we, dit kunnen we niet bieden." -- Die communicatie is eigenlijk wederzijds altijd heel open 
geweest. In het tweede leerjaar heeft dat zich eigenlijk herhaald en ook doorgespeeld, maar de stress 
van dat kind nam ook toe. We voelden dat. En dan hebben we eigenlijk gezegd -- Op het einde van het 
tweede leerjaar was het zo dat mama eigenlijk er klaar voor was, voor die overstap naar BuO, papa 
was dat niet. Dan hebben we dat kind wel ingeschreven op een wachtlijst BuO, was dus eigenlijk 
ingeschreven. Uiteindelijk is dat niet genomen na het tweede leerjaar omwille van de weerstand van 
papa en heeft zich dat eigenlijk verder gezet. Die zorg is blijven lopen in de school, met beperkingen 
ook. En op het einde van het derde leerjaar - naar het vierde leerjaar - hebben ze dan toch de stap 
[naar het BuO] gezet. (FG1LO) 
 

Wanneer werd doorgevraagd naar de concrete rol van ouders in hun casus bleek dat de 

samenwerking met de ouders vaak zelfs moeilijk verliep. Dit kwam naar voren binnen elke 

focusgroep. Deze moeilijkheden hadden vaak te maken met het feit dat ouders een andere kijk 

hadden op de problematiek van hun kind dan de schoolpersoneelsleden. In dat geval bestempelen 

schoolpersoneelsleden de betrokkenheid van ouders zelfs als een drempel in de TnZ. In een aantal 

casussen weigerden de ouders ook de TnZ. 

ZV1: Nu, wat wij met de leerkrachten doen, de directie, de zorgcoördinator en het CLB op voorhand 
even te zeggen "die weg willen we gaan." Voelen we in het gesprek dat we daar niet raken, dan 
stoppen we het gesprek en dan proberen we toch de ouders nog op een positieve manier… Dus niet 
doordrammen tot we… 

 Moderator: En hoe was dat in jouw casus? 
ZV1: Ja, dat ging soms goed en dan dachten we "nu zitten we op de goede weg." En dan in één keer 
was daar terug een weerstand en kwamen er weer documenten van één of ander site voorgelegd of 
gemaild en "kijk eens wat daar bewezen is." En dan moet ge terug een stap achteruit doen. (FG4KO) 
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CLB3: Als ouders zelf het probleem niet willen inzien. Dat is ook een heel vervelend probleem. 
(FG2SOASOKSOTSO) 

 
CLB9: Er is bij ons -- in mijn casus heel veel hulp geweest, maar doordat de mama eigenlijk niet 
meegaat in het verhaal en ook nooit zal -- allé, dat zijn zware woorden, maar naar ons gevoel moeilijk 
zal meegaan in ons verhaal, wordt dat kind ook beperkt… De mama neemt op geen enkele manier de 
rol van een beetje te bemiddelen ook op schoolse vlak waardoor dat kind constant gevoed wordt in 
haar frustraties. (FG1LO) 

 
CLB4: Ja, er zijn heel wat trajecten eerst binnen de vrijwillige hulpverlening opgezet waar dat de 
ouders altijd geweigerd hebben om in mee te gaan. En uiteindelijk op het ogenblik dat het bijna 
gedwongen hulpverlening werd, is de leeftijd parten beginnen spelen en hebben de ouders het vrij 
tactisch aangepakt met naar het Franstalig landsgedeelte te verhuizen wat dan ook nog een 
bijkomende problematiek creëerde. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 
ZV4: Bij ons is het ook wel een beetje vastgelopen, omdat de mama leek wel heel betrokken en ging 
ook mee en herkende ook een aantal dingen van haar zoon, maar een onderzoek ADHD terwijl het 
voor iedereen duidelijk was dat dat er was, dat mocht niet. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 
ZV3: Wij (stellen vast dat wij) naar die jongen kijken met een ander denkkader dan de ouders over hun 
kind denken. Dat wij daar soms geprobeerd hebben om tegen de ouders in te gaan en dat zij op dat 
moment ook alles stopzetten, dus zij hebben ook de samenwerking met het CLB ondertussen al 
stopgezet. (FG4KO) 

 

Een specifieke situatie waarin het moeilijk is de inbreng en toestemming tot TnZ van ouders te 

verwezenlijken is bij problematische opvoedingssituaties. Een deelnemer beschrijft dat het in die 

gevallen moeilijk is om de ouders volwaardig te betrekken in het toeleidingsproces. 

CLB2: Ik heb nu vanavond weer een gesprek met ouders. Die hebben zo’n negatieve ervaringen met 
school, CLB. En dat is vooral als het om problematische thuissituatie gaat. Die zeggen dan ook letterlijk 
"ge moet niet in dat potje komen roeren." Maar dan merk je toch wel ook door negatieve ervaringen 
of zeker als ge te kort komt op die thuissituatie dan begint het toch wel echt… (instemming)  
CLB4: Ja. Ik treed dat zeker bij. Dat zeker voor problematische opvoedingssituaties of problematische 
thuissituaties of situaties van mishandeling en verwaarlozing is dat niet zo evident om onmiddellijk bij 
het traject de ouders mee te krijgen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Hieraan gerelateerd kan een onstabiele thuissituatie volgens de casusbeschrijving van enkele 

deelnemers uit het gewoon SO (ASO, KSO, TSO) ook de betrokkenheid van ouders in de TnZ 

bemoeilijken. 

 

ZV4: We hebben al contact proberen te leggen met de ouders. In het begin woonde hij bij de mama, 
maar de man van de mama, de stiefpapa was heel slecht. Ook met de mama liep dat moeilijk. Hij is 
ook eigenlijk gekomen -- Mama geeft elke keer toe om het huwelijk te redden. Dat is niet gelukt. Lijkt 
ook heel fel op zijn echte papa, waar hij nu bij woont. Papa zegt "ja, ik ken het verhaal, ik heb dat ook 
meegemaakt, maar ik ben er uiteindelijk wel gekomen." We hebben ook aangeraden om hem te laten 
testen. Dat heeft heel lang geduurd. Die test is uiteindelijk toch gebeurd. We hadden dat aangeraden 
in de hoop om hem GON-begeleiding te kunnen geven. Er is ASS uitgekomen, maar ze weigerden de 
begeleiding. Dus we zitten er een beetje mee vast. […] Ook een paar keer geprobeerd mama en papa 
op school te krijgen, maar dat was ook moeilijk. En nu heeft mama hem naar papa gestuurd. Dus hij 
woont nu bij papa. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB7: Of echtscheidingen. 
CLB2: Vechtscheidingen. (instemming) 
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CLB7: In mijn geval waren die alletwee voor een deel op dezelfde lijn, maar soms staan die absoluut 
niet op dezelfde lijn en voor door te verwijzen is dat wel nodig dat die op dezelfde lijn zitten. 
(FG2SOASOKSOTSO) 

 

3.2.3. Opvattingen deelnemers over betrekken ouders 

De opvattingen van de deelnemers omtrent het betrekken van de ouders lijkt ook te verschillen. 

Hoewel de deelnemers uit het KO wijzen op de meerwaarde van het betrekken van ouders (zie 

paragraaf 3.2.1.), rapporteren deelnemeners uit alle focusgroepen niet altijd positieve ervaringen 

met ouders (zie ook paragraaf 3.2.2.). 

Veel deelnemers beschrijven de rol van ouders als negatief of zelfs hinderlijk in het 

toeleidingsproces. De eindbeslissing blijft bij de ouders, dus wanneer zij niet toezeggen verandert er 

niets. De deelnemers beschrijven dat ouders weerstand kunnen hebben ten opzichte van de TnZ. Een 

CLB-medewerker merkt op dat deze weerstand van ouders net gekaderd kan worden in het te 

weinig of te laat betrekken van de ouders in het hele beslissingsproces. 

ZV1: Ja, ge moet vooral proberen die weerstand bij die ouders weg te krijgen. (instemming) Het 
gezellig maken om dat gesprek - allé, gezellig tussen aanhalingstekens - dat mensen zich op hun gemak 
voelen en dat dat niet bedreigend overkomt. (FG4KO) 
 
CLB4: Ja, ik denk dat dat dus superbelangrijk is dat is die eerste vertrouwensband met die ouders en 
dat we daar moeten op letten. […] Dus die relatieopbouw vind ik zo essentieel. En heel vaak merkt ge 
"ah, we gaan een MDO doen met de ouders" en dan is dat vooral voor de zwakke dingen dat dan een 
school, een CLB of wie dan ook die aan ouders een advies willen verkopen. Dat werkt dus nooit. Dat 
werkt niet. De ouders moeten bij wijze van spreken het advies vragen en dan kan dat pas werken. Dus 
dat is zo belangrijk om die relatie goed te hebben van in het begin. Want anders krijg je inderdaad de 
stap van "ja maar de school wil ons vanalles opdringen en wij…" Dan hebt ge die weerstand. En 
daarmee omgaan kan alleen maar door te luisteren en door in te leven in het standpunt van die 
ouders. (FG4KO) 

 

Deelnemers uit de focusgroepen binnen het KO en binnen de twee focusgroepen van het SO 

beklemtonen dat ouders voldoende tijd moet krijgen om de problemen bij hun kind te erkennen en 

een eventuele doorverwijzing te aanvaarden. Wanneer ouders het toeleidingsproces ‘blokkeren’ 

kan dit volgens enkele CLB-medewerkers ook te maken hebben met het feit dat de ouders te weinig 

verwerkingstijd kregen in het hele toeleidingsproces. 

ZV3: Ja, ik denk ook als ge nu eerst een gesprek met ouders -- allé, er zijn de gewone oudercontacten, 
leerkracht met de ouders samen, ik zit daar dan soms ook bij. Maar als ge het eerste 
rondetafelgesprek dat ge doet al direct een doorverwijzing wilt geven dan kunt ge rekenen op een 
neen en dat ge verder weg eindigt dan dat ge begonnen zijt. (FG4KO) 
  
CLB6: Ik wou nog eens op iets terugkomen of ik het juist interpreteer. Eén van de drempels kan zijn dat 
ouders een toeleiding blokkeren. Ik wou daar even iets over zeggen. Omdat, dat gebeurt mij ook wel 
eens dat ik denk van "het zou goed zijn dat iemand anders het weet of dit of dat." Maar blokkeren, 
dan denk ik "waar in het proces is het dan misgegaan?" Dan denk ik dat we misschien wel vaak naar 
ons eigen moeten kijken dat die mensen blokkeren. Ik denk dat het daar ergens in zit, want die hebben 
absoluut geen reden om zo'n dingen te beslissen en dan hebben ze het gewoon niet besproken of niet 
gezien. 
CLB1: Als ik het heb over tempo van ouders, dan denk ik dat het daarover gaat. Dat we ergens iets 
gedaan, beslist, niet gedaan, weet ik veel en die ergens gebruuskeerd hebben of… Ik denk dat dat 
inderdaad als ge botst op ouders die niet meer meewillen, dat ge goed moet gaan nadenken "hoe is 
dat hier gegaan, waar hadden we anders moeten doen?" (FG3 SOBSOKSOTSO) 
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CLB1: Dat is de betrachting denk ik, van een kind dat zich goed voelt en… Maar ik denk dat dat soms te 
hoog gegrepen is. Dat we voor onszelf soms die lat… Pas op he, dat is "daar begint ge mee en daar 
hoopt ge te eindigen." Maar ik denk dat de valkuil soms is "dat moet hier goed komen, we moeten dat 
hier…" en dat ge te snel wilt gaan, dat ge ouders te snel een aantal knopen wilt laten doorhakken en 
dat ze daarom afhaken. Dat ge soms die tussenstappen heel belangrijk zijn en uiteindelijk te komen tot 
een leerling die zich goed voelt. Maar dat proces daar naartoe en het tempo voor uw ouders, dat is 
soms… Ja, daar valt of staat het mee. Als ge heel erg focust op "dat is het wat we willen voor de 
leerling en dat is dat wat ik in mijn hoofd heb" en ge gaat volle charge vooruit… Ja, die ouders bent ge 
kwijt. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Eén CLB-medewerker binnen het SO had moeite met de uitspraak van een zorgverantwoordelijke dat 

men ouders moet ‘overtuigen’ tot een TnZ. Ze vertelt dat ze ouders nooit zal kunnen overtuigen, 

maar dat ze samen met de ouders op pad gaat om beslissingen te nemen. De CLB-medewerker vat 

het beslissingsproces meer handelingsgericht op dan de zorgverantwoordelijke. 

 

ZV5: Het moeilijke is altijd de ouders overtuigen dat het kind daar beter is. 
CLB5: Ik vind die zin al heel moeilijk. (gelach) Ja, sorry. Doe maar. 
ZV5: De zin? 
CLB5: "De ouders overtuigen dat het kind daar beter is." Dat is iets wat ik probeer als CLB-medewerker 
niet aan mee te doen. In de zin van het is me nog nooit gelukt iemand te overtuigen in mijn werk. Ik 
ben al wel door samen te werken samen tot conclusies gekomen, maar iemand overtuigen… Ik denk 
dat dat mijn zwakke punt dan is. Maar als dat de stelling is op voorhand, dan weet ik eigenlijk bijna van 
dat mij dat niet gaat lukken. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Ouders tijd geven om de zaken te verwerken lijkt op basis van enkele uitspraken echter niet altijd 

mogelijk of zelfs wenselijk. Zo strookt het idee van het altijd betrekken van ouders niet altijd met de 

wensen van leerkrachten; leerkrachten willen immers vaak snel een oplossing voor de problemen. 

Anders wordt de klas en/of de school teveel belast. Ook in dringende gevallen of bij potentieel 

gevaarlijke situaties, dient men snel te handelen en gaat men voorbij aan het feit dat ouders 

verwerkingstijd nodig hebben. Ouders voldoende verwerkingstijd geven dan wel de problemen tijdig 

aanpakken blijkt soms een moeilijke afweging.  

ZV4: Ja, in gesprek gaan en ook naar de ouders toe. Proberen heel begripvol te reageren. Ik merk dat 
leraren dat niet altijd doen, omdat die actie willen, een snel resultaat. Maar de manier waarop je praat 
met ouders is ook heel belangrijk, want als je eisen gaat stellen, gaan die ouders helemaal 
dichtklappen. Dus toch alle beetjes proberen en elke vooruitgang dat er is positief toejuichen, positief 
bekrachtigen naar de ouders. Maar toch ook de ouders regelmatig blijven contacteren, ook als het 
goed gaat even bellen om een stand van zaken te geven. Dat die vertrouwensband met de ouders 
beter wordt. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB8: Het is vaak dat leerkrachten met een probleem zitten wat voor hun heel vaak heel dringend is en 
om dan heel dat proces kwaliteitsvol te doen verlopen hebt ge heel wat tijd nodig, maar die tijd is er 
heel vaak niet. Ge voelt die hete adem. Leerkrachten staan dan regelmatig aan de deur van "ja, is er al 
iets concreet uit de bus gevallen?" Maar ge hebt daar ook heel veel tijd voor nodig om alle partijen 
grondig te bevragen, ook het tempo van mensen soms te volgen. Maar de leerkracht zit daar wel met 
zijn probleem, met zijn moeilijkheid en wilt daar heel vaak een antwoord op krijgen heel snel, maar 
dat antwoord heb je ook niet altijd of de oplossing, maar men verwacht dat wel. Vaak proberen we 
dan wel heel veel kleine tips te geven om toch iets op gang te trekken en de tijd mee te overbruggen, 
maar dat is heel vaak toch wel een hele moeilijke om tijd bij te krijgen. Voor uzelf ook, bij uw tijd die 
ge nodig hebt te blijven, want ge voelt heel vaak dat ge gaat versnellen, wat niet altijd de kwaliteit ten 
goede komt en dat ge daardoor heel snel stappen gaat overslaan om eigenlijk dat ten gronde te doen. 
ZV6: Het is de organisatie van de school die dat vraagt. Als school heb je niet de tijd om daar soms heel 
lang over te praten of heel veel tijd voor te nemen. Dat zijn problemen die zich nu stellen die meestal 
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heel snel moeten opgelost worden om de organisatie van de school niet te hard te belasten. En ik heb 
de indruk dat bijvoorbeeld het CLB, bijvoorbeeld alle jeugdinstellingen of hulpinstellingen die daar 
buiten het school liggen iets meer tijd nemen, iets meer praten en dan volgende week nog eens en 
binnen twee maanden… Maar die tijd hebben we dikwijls niet. En dat is de reden. (instemming) 
(FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB1: Ik denk ook niet dat het verantwoord is om altijd het tempo van ouders te volgen. Ge maakt 
afwegingen. Als ge voelt van dat is hier een gevaarlijke situatie, dan neemt ge de verantwoordelijkheid 
uit de handen en zegt ge "nu, tsjak!". (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

3.2.4. Vertrouwen als voorwaarde voor betrokkenheid van ouders 

Binnen zowel de focusgroep van het LO als de focusgroep van het SO (BSO, KSO en TSO) kwam een 

casus ter sprake waarbij de ouders het CLB expliciet niet wilden betrekken in de TnZGO. De ouders 

hadden namelijk geen vertrouwen in het CLB. Enkele CLB-medewerkers lichten ook toe dat de school 

niet altijd betrokken is bij de TnBSH, omdat de ouders soms ook de school niet meer vertrouwen. Het 

vertrouwen van ouders in de school en het CLB is dus een voorwaarde voor de betrokkenheid van 

ouders in het toeleidingsproces. 

 

ZV5: De mama was eigenlijk de grote stoorzender hier, omdat die aan haar dochter heel duidelijk 
gezegd had dat ze niets moest zeggen tegen het CLB en het CLB mocht die ook niet meer gaan halen 
en de GON daar had die mama gezegd "ge moet die niet vertrouwen, ge moet daar niks tegen 
zeggen." Geen vertrouwen in het CLB. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
CLB5: Die ouders waren zeer kwaad op school. Dat kan evengoed gebeuren dat wij als CLB'er gewoon 
zeggen van "en nu nodigen wij jullie uit, los van de school. Dat vind ik zelf ook wel belangrijk om dat 
hier te brengen omdat het soms ook kan gebeuren dat je eigenlijk merkt dat de communicatie tussen 
de ouders en de school zo moeizaam loopt, dus dat je eigenlijk gewoon als CLB'er zegt van en ook het 
vertrouwen van "ik pak u mee en neem u mee naar de bureau."  
CLB9: Dat doen wij eigenlijk geregeld. Wij proberen als CLB daar echt een onafhankelijke partij te zijn, 
bemiddelend te werken. (FG1LO) 
 

Binnen één casus speelden de school en het CLB bewust een andere rol bij de TnBuO en maakten ze 

handig gebruik van hun onafhankelijke positie ten opzichte van elkaar. Het CLB drong in dit geval 

meer aan op een TnBuO, terwijl de school hier neutraler tegenover stond en vanuit deze positie de 

ouders ondersteunden. Op die manier bleven de ouders vertrouwen hebben in de school. 

 
CLB6: En in dat proces daartoe heb ik soms de rol genomen van daar wat harder in te zijn met dat 
advies dan van "hmm, ik denk dat het toch wel beter zou zijn, BuO" en heb ik soms de school daar 
buiten schot gezet om die dan nog die rol van vertrouwensfiguur naar de ouders te geven. Zij moesten 
ook die zorg leveren, zij moesten ook dat vertrouwen blijven hebben bij die ouders. En soms spreken 
we dan zo een beetje af van "wie gaat hier doorspreken, wie niet?" -- Vertrouwensfiguur blijven. 
(FG1LO) 

 

3.2.5. Rol ouders bij TnBuO 

De houding van ouders ten opzichte van het BuO kan sterk verschillen. Zo zijn er ouders die een 

sterke weerstand hebben ten opzichte van het BuO, wat de TnBuO bemoeilijkt. Er zijn echter ook 

ouders die meteen akkoord gaan met een TnBuO of die hier zelfs om vragen, wat de openheid voor 

andere opties dan een TnBuO bemoeilijkt. 
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Doorheen alle focusgroepen vertelden deelnemers dat ouders tijd nodig hebben om te wennen aan 

het idee van een schoolloopbaan in het BuO voor hun kind. Meer nog, ouders kunnen soms 

weerstand bieden tegen een TnBuO, waardoor de TnBuO niet altijd (dadelijk) kan plaatsvinden. 

Ouders moeten wennen aan het idee dat hun kind niet binnen het GO school kan volgen en kunnen 

vrezen voor stigma. Daardoor hebben ouders soms veel tijd nodig om deze overstap te aanvaarden 

en de beslissing hiervoor te nemen. Eens de ouders zelf overtuigd zijn, moeten ze volgens een CLB-

medewerkers soms ook hun omgeving overtuigen dat een overstap naar het BuO de beste volgende 

stap is die gezet moet worden. De omgeving kan hier namelijk stigmatiserend op reageren en een 

schoolloopbaan in het BuO als minderwaardig aanzien. 

 

ZV3: Maar ik bedoel vooral psychologisch is het een hele zware stap van "mijn kind zit nu in het GO en 
--" 
CLB4: Zeker voor kleutertjes. 
ZV3: Ja. En ook ouders die dan gaan kijken in een school voor BuO worden ook wel vaak afgeschrikt 
door de andere kinderen die ze daar soms zien… "Mijn kind bij gehandicapte kinderen in de klas!" Allé, 
dat is toch wel zwaar denk ik. (FG4KO) 
 
ZV5: [In mijn casus hadden de] ouders ook heel erg moeite met de stap naar het BuO. Enorm. 
(FG5BuO) 
 
ZV3: Vooral bij mijn casus dan of casussen, het komt heel vaak voor dat er in het laatste jaar type 1 
BLO wordt doorverwezen of advies wordt gegeven voor BuSO. Maar ouders hebben natuurlijk het 
recht, zeker met een type 1-attestje, om toch te gaan inschrijven in een beroepsonderwijs. -- Ik ga 
zeggen mijn ervaring hier in het Gentse is dan dat bijna drie vierde dat dan toch doet of probeert. En 
het zijn dan vooral ook die jongeren waar dat wij dan aanmeldingen krijgen na een half jaar dat het 
niet lukt in het gewoon. Het komt zelden voor dat er een doorverwijzing is in dat eerste jaartje van 
iemand die niet al uit een BLO komt. Daar speelt inderdaad dan die visie bij de ouders van "ja, we gaan 
het toch maar eerst proberen." (FG5BuO) 
 
CLB5: [Een drempel bij een overgang naar het BuO is] Het stigmatiserende ook. 
CLB6: Ja, grootouders die ze moeten… De omgeving nog overtuigen. Als ze dan zelf overtuigd zijn, 
moeten ze ook nog eens beginnen met de grootouders en de vrienden te overtuigen. (instemming) 
(FG1LO) 
 

Uit enkele uitspraken uit alle focusgroepen, met uitzondering van de focusgroep in het KO, blijkt ook 

dat ouders een eerder negatief beeld hebben over leerlingen binnen het BuO. Zo leggen ze 

doorgaans enkel het verband met kinderen met een zware fysieke of mentale handicap en 

beschouwen ze leerlingen uit het BuO als ‘anders’. Deelnemers nuanceren dat vooral dit vooral een 

rol speelt bij ouders met een migratieachtegrond. 

 

Moderator: Wat maakt de drempel zo hoog voor ouders met een migratieachtergrond? 
ZV1: Dat is een verwerkingsproces he. Zeker bij -- als ze naar het BuO komen, dat is eigenlijk al 
verwerking van de diagnose en dan BuO dat toch nog altijd zo in die aparte wereld is. 
ZV3: Ze linken dat direct ergens met zware handicaps en rolstoelen en… (instemming) (FG5BuO) 
 
CLB6: Voor mij moet er dan vooral meer duidelijkheid zijn naar ouders toe van "wat is BuO?" 
(instemming) De school waar ik sta dat is een concentratieschool. De jongeren en ouders die daar 
komen die hebben zoiets van "BuO dat is voor zotten." Dus… Ik kan daar heel veel gesprekken mee 
doen, dat is een totaal fout beeld over BuO. (FG2SOASOKSOTSO) 
 

In de focusgroep binnen het SO (BSO, KSO en TSO) kwam daarnaast ook naar voren dat ook voor 

leerlingen zelf de overgang naar het BuO een grote stap kan zijn; Ook leerlingen hebben soms 
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weerstand tegen de overstap. Leerlingen – vooral in het SO - willen niet ‘anders’ zijn, maar willen 

‘gewoon’ zijn. Ook leerlingen hebben soms een negatief beeld over leerlingen binnen het BuO; 

Leerlingen lijken zich te schamen voor een schoolloopbaan in het BuO. 

 

Moderator: Waarvan komt de weerstand [tegen het BuO] bij die jongeren juist? 
CLB3: Die willen gewoon zijn. Die willen niet in het BuO zitten. 
CLB4: Die krijgen een etiket. 
CLB3: Ja, het gaat over een etiket. 
CLB2: Die willen niet anders zijn. Die willen niet in de andere school. Iedereen weet dat. Dat willen 
jongeren zijn tussen jongeren. Die willen nergens apart gezet worden en dat is ook een groot 
probleem van het BuO. Die moeten naar een andere school of een andere plek. En jongeren willen 
gewoon gewoon zijn. Die willen niet anders zijn. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
CLB2: Kinderen met autisme hebben soms heel lang in dat GO gezeten en die kunnen uiteindelijk 
cognitief wel mee en die moeten dan apart gaan zitten. Dan denk ik is het soms niet beter om ze toch 
meer inclusief te laten, omdat die hebben zoveel weerstand tegen gewoon de naam van die school. 
ZV4: Dat is wel. Dat is bij OV3 ook, want ik heb 14 jaar lesgegeven in een OV3 school hier in Leuven en 
ik ben met heel veel van mijn oud-leerlingen bevriend op facebook. Ik vind dat daar heel geweldig voor 
en dan kijkt ge "is naar school gegaan" en dan denkt ge "tiens, die heeft toch nooit in het VTI gezeten 
of in het Redingenhof." Maar tegen mij zeggen ze "het was de beste school ooit en ik mis dat zo." 
Maar daar BuSo Ter Desselaer opzetten, "ging naar school naar…" Dat doen die niet. Elke school waar 
dat ze ooit, zelfs een lagere school waar ze naar geweest, staat er op, maar die BuSo-school staat er 
niet op terwijl dat ze daar heel gelukkig zijn geweest en een vak geleerd en het goed doen nu en… 
Moderator: En waarom schamen ze zich dan juist? 
ZV4: BuO. 
CLB2: Zij worden daar ook op aangesproken. 
CLB3: Ja. "Dat is een school voor mongolen. Daar gaat ge toch niet naartoe?" zeggen ze. Nu citeer ik. 
Dat zijn niet mijn woorden. (FG3 SOBSOKSOTSO)  
 

Binnen de focusgroep van het BuO en het LO kwam ook aan bod dat men een negatief beeld kan 

hebben over het toekomstperspectief na een schoolloopbaan in het BuO. Soms is dit negatief 

toekomstperspectief terecht, maar soms ook onterecht. 

ZV1: Allé, wij werken met kinderen met autisme met een normale begaafdheid. En als je dan het 
toekomstperspectief ziet -- wij werken me de eindtermen GO voor kinderen die dat aankunnen en dat 
is dan van "ah, toch! hij gaat dan toch gewoon kunnen leren." En dan is dat zo'n geruststelling en zo'n 
opluchting van er wordt toch geen hypotheek op zijn toekomst gelegd. Mits de problematiek. 
ZV4: Voor sommigen is dat nog altijd he. 
ZV1: Natuurlijk. 
ZV4: Wij hebben er nu nog altijd in het vierde die nog altijd zoiets hebben "ja, maar gaat dat op lange 
termijn dat diploma wel hetzelfde zijn? jullie zeggen dat wel en jullie gebruiken wel boeken uit het 
gewoon en…" Maar dan "gaat dat wel…?" en toch altijd blijven vragen. De eindfinaliteit in hun ogen, 
dat ze dan niet later kunnen verder studeren of bepaalde jobs niet gaan kunnen uitoefenen. (FG5BuO) 
 
CLB5: Ook het toekomstbeeld is anders he.  
CLB6: Een beetje afscheid nemen. 
CLB5: Afscheid nemen, neen. Maar als ge een type 8 uitgedaan hebt, hoeveel komen er daarna in een 
1A terecht? -- Weinig… (instemming) 
CLB2: Maar ze zijn er! 
CLB5: Ze zijn er. Maar het zijn uitzonderingen. Dus hun toekomstbeeld is anders. (FG1LO) 

 

Desalniettemin werder er, aan de andere kant, binnen de FG van het LO ook enkele voorbeelden 

gegeven van ouders die het advies tot BuO meteen opvolgen. Deze ouders lijken de expertise van de 

schoolpersoneelsleden te erkennen.  
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In onderstaande casussen was er volgens de CLB-medewerkers echter sprake van een gebrekkig 

toeleidingsproces maar gingen de ouders ook dadelijk mee in het voorstel van de school om naar het 

BuO over te gaan. Deze casussen illustreren dat ouders het advies van de school soms ook iets te 

weinig in vraag stellen. 

CLB4: Ouders zijn zelf -- één van de twee ouders komt zelf uit het BuO en... -- Die zet daar [bij het 
toeleidingsadvies] geen vraagtekens bij. "Ok, als dat moet, dan moet dat." (FG1LO) 
 
CLB10: Dat is het heel moeilijk als CLB, want dan komen die vaak ook al heel laat in het traject naar ons 
en dan is het heel moeilijk om te zeggen "ik vind dat [een TnBuO] geen goed idee." Ouders zijn daar 
zelf al een beetje van overtuigd, zeggen dat de school dat ook al aangeeft terwijl dat als je met een 
school zit die zelf ook nog heel veel mogelijkheden ziet, dan sta je sterker tegenover de ouders. 
(FG1LO) 
 

Opvallend is dat wanneer ouders vertrouwd zijn met het BuO, ze soms zelf de suggestie doen om de 

overstap naar het GO te maken, wanneer hun kind moeilijkheden ervaart binnen het GO. De ouders 

lijken een overgang naar het BuO dan makkelijker te aanvaarden. Ook worden er getuigenissen 

aangehaald waar ouders een toeleiding naar BuO net niet wensten, omwille van eerdere eigen 

ervaringen in het BuO. Eigen ervaringen van ouders met het BuO kunnen dus zowel het 

toeleidingsproces als de beslissing tot al dan niet TnBuO gunstig of ongunstig beïnvloeden. 

CLB2: Die zetten ook zelf snel de stap om hun kind ook naar BuO te laten gaan. (instemming) Vanuit 
hun goede ervaring [met het BuO]. 
ZV2: Omgekeerd ook. (instemming) "Dat wil ik niet voor mijn kind…" (FG5BuO) 
 
CLB10: Ik heb al redelijk wat ouders gehad die zelf de vraag stelden "kan mijn kind instappen in het 
BuO?" En dan zijn dat heel vaak mensen die zelf hun schoolloopbaan in het BuO hebben doorgebracht 
en van daaruit dat de drempel lager is en die dat eigenlijk bijna zien als een evidentie van "ik vraag dat 
nu aan u, dat kan toch gewoon doorgaan" en dan eigenlijk kwaad zijn op het CLB als wij wat kritische 
vragen beginnen te stellen of daar toch niet gewoon direct dat attest willen uitschrijven. (FG1LO) 

 

Ouders gaan bij het maken van het beslissing inzake een TnBuO, op aanraden van de school voor GO, 

soms ook een kijkje nemen in het BuO. Dit laatste was het geval bij twee casussen, maar werd 

meermaals vernoemd als gangbare praktijk (zie paragraaf 4.1.). Op die manier zijn ouders sterk 

betrokken in het toeleidingsproces. 

CLB6: Heel vaak ga ik met de mensen daar dan gewoon eens kijken van "ok, ge moet hier niks 
beslissen, maar we gaan samen eens kijken." Dus dat is gewoon een heel lang proces wat dat soms 
heel lang duurt. En het frustrerende is dan dat je dat proces dan in de lagere school dikwijls hebt 
gedaan en in het middelbaar komt ge die dan terug tegen in 1B of 2B en ja, dat is frustrerend. 
(FG2SOASOKSOTSO) 

 

Binnen één focusgroep werd de meerwaarde van het betrekken van ouders in het toeleidingsproces 

benadrukt. Ouders kunnen de school en het CLB namelijk nieuwe inzichten bijbrengen omdat ze hun 

kind het beste kennen. Daarnaast ligt de eindbeslissing tot de TnZ steeds bij de ouders. 

 

Wanneer de effectieve betrokkenheid van ouders in de TnZ bevraagd werd bleek dat een 

minderheid van de ouders actief en volwaardig een rol speelde in de TnZ; de schoolpersoneelsleden 

en CLB-medewerkers schrijven ouders eerder een passieve rol toe. In de praktijk blijkt de 

samenwerking met de ouders vaak moeilijk te verlopen. Problematische opvoedingssituaties en een 

onstabiele thuissituatie kunnen de betrokkenheid van ouders ook bemoeilijken. 
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Deelnemers hebben vaak een negatieve visie op de samenwerking met ouders; ouders worden 

soms zelfs als hinderlijk gezien. Deelnemers beschrijven dat deze weerstand van ouders net 

voortkomt uit het te weinig of te laat betrekken of uit het te weinig verwerkingstijd geven aan ouders 

om de problemen van hun kind te erkennen en een eventuele doorverwijzing te aanvaarden. Ouders 

voldoende verwerkingstijd geven is vanuit het perspectief van de school echter niet altijd wenselijk.  

 

Het vertrouwen van ouders in de school en het CLB is een belangrijke voorwaarde opdat ouders 

betrokken zijn in het toeleidingsproces. Desalniettemin is het niet evident om deze voorwaarde te 

verwezenlijken. 

 

Specifiek met betrekking tot de TnBuO kunnen ouders zowel uitdrukkelijk tegenstander als 

uitdrukkelijk voorstander zijn. Ouders kunnen verwerkingstijd nodig hebben om te wennen aan het 

idee van een schoolloopbaan in het BuO voor hun kind. Ouders en leerlingen kunnen zelfs ook 

weerstand hebben ten aanzien van deze overgang, doordat ze vrezen voor stigma. Ze blijken soms 

ook een negatief beeld te hebben over de leerlingen en het toekomstperspectief van leerlingen 

binnen het BuO. Daarnaast hebben eigen ervaringen van ouders in het BuO ook een invloed op het 

toeleidingsproces. Tot slot nemen sommige ouders zelf ook een kijkje in het BuO tijdens het 

toeleidingsproces, waardoor ze sterk betrokken zijn in deze beslissing. 

 

3.3. Rol van leerling  

Veel minder expliciet verwezen de participanten aan de focusgroepen naar de rol van de leerling zelf 

in het toeleidingsproces. Slechts in drie casussen binnen de focusgroepen van het SO werd de 

leerling spontaan aangehaald als partner in het toeleidingsproces. Eén zorgverantwoordelijke vertelt 

dat ze aan de leerling toestemming heeft gevraagd om het CLB in te schakelen. Een CLB-medewerker 

spreekt ook over de centraliteit van de leerling in het beslissingsproces, maar betrekt deze er in 

praktijk niet bij. Ze vertelt de leerling te informeren over de genomen beslissing, wat duidt op 

éénrichtingsverkeer. Een zorgverantwoordelijke vertelt dat in haar casus de leerling niet wou 

betrokken worden. Net zoals je ouders moet ‘meenemen’ in het toeleidingsproces, kan het dus ook 

zijn dat je de leerling moet overhalen om na te denken over extra zorg. 

ZV2: Wij hebben eerst een intern zorgoverleg waar we diegene filteren waarvan we zeggen "daarvoor 
gaan we toch CLB aanspreken." En dan vragen wij ook aan de ouder en het kind zelf "zijn jullie akkoord 
[om het CLB in te schakelen]? Wij zien een ernstige problematiek, wij denken dat we moeten 
doorverwijzen." Als die akkoord gaan, dan schakelen wij het CLB in en komt er overleg met het CLB. En 
dan bespreken wij samen met het CLB welk traject wij gaan volgen. Dan wordt het traject 
uitgestippeld. Dan nodigen wij die ouders terug uit. Wij leggen het traject daar uit, wij vragen of ze dat 
zo wel of niet zien zitten en dan beginnen we dat uit te voeren. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB7: Ik wil misschien nog één ding zeggen over die leerling. Dat is nu niet in deze casus van 
toepassing, maar ik heb bijvoorbeeld op één van mijn scholen een zorgcoördinator dat wanneer wij 
overleg hebben met verschillende partijen, dan neemt die het kind waarover het gaat vooraf bij haar 
en vertelt die van "weet je dat er een overleg gaat zijn, weet je wat daar gaat besproken worden, wat 
wil jij daar nog aan toevoegen, wat zou jij willen zien?" Die doet dat heel veel op voorhand. (FG1LO) 
 
CLB5: Ik bespreek dat in overleg. Het gaat altijd over iemand, het gaat altijd over een leerling. Wij 
eindigen altijd met te zeggen "wie gaat er nu op het einde de boodschap overbrengen? Zijn jullie dat 
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als ouders? Pakken wij daar een stuk in op? Of wie doet het hier?" Maar dat daar heel duidelijke 
afspraken zijn "wie gaat dat hier nu die jongen of dat meisje vertellen?" (FG1LO) 
 
ZV3: In mijn casus was het anders. Was het eigenlijk meer ouders die aan de alarmbel getrokken 
hebben, die zagen dat het fout liep en de jongere die helemaal niet wenste betrokken te worden. Die 
heel categoriek was, die sloot zich gewoon af. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

We besluiten dat maar weinig zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers binnen de beschreven 

casussen spontaan de leerling betrekken in het toeleidingsproces. Ook wanneer expliciet de vraag 

werd gesteld naar de rol van de leerling in het proces bleek dat deze niet aanwezig of slechts zeer 

beperkt was. In de casussen van het SO werd de stem van de leerling in het algemeen iets meer 

gehoord dan in de casussen van het basisonderwijs.  

Wanneer er toch over de leerling werd gesproken, gebeurde dit binnen alle focusgroepen vaak in vrij 

algemene termen. Deelnemers beschreven dan hoe de betrokkenheid van de leerling er idealiter zou 

uitzien, eerder dan hoe de betrokkenheid van de leerling binnen hun casus eruit zag. 

ZV4: Ik denk dat het ook heel belangrijk is om inderdaad, een traject uit te stippelen en dat te 
bespreken, maar daarbij toch de leerling niet te vergeten. (instemming) Ik denk dat van "ok, dat is 
goed" maar dat toch ook even aftoetsen. Want niet bij elk kind werkt hetzelfde natuurlijk.  
Moderator: En hoe was dat in jouw casus? Was de leerling daar betrokken? Werd de leerling daar 
betrokken? 
ZV4: Jaja. Maar het moeilijke was of is nog altijd, dat het met hem heel moeilijk spreken is. Dus we 
proberen wel via dat hij dingen opschrijft, maar… Als de leerling vrij gesloten blijft, is dat moeilijk. 
(FG2SOASOKSOTSO) 

 

De rol van de leerling zelf in het toeleidingsproces blijkt maar beperkt te zijn. Leerlingen nemen een 

grotere rol op in het SO dan in het basisonderwijs. 

 

4. Informatieoverdracht tussen school GO en BuO 

De informatieoverdracht tussen scholen voor GO en BuO kwam aan bod in de focusgroep van het 

BuO en het gewoon SO (ASO, KSO, TSO) wanneer hier expliciet naar gevraagd werd. Spontaan 

vertelden de deelnemers hier niet over. Steeds bleek dat er zowel tijdens het beslissingsproces 

(paragraaf 4.1.) als na de eigenlijke beslissing niet altijd informatie wordt doorgegeven tussen het GO 

en het BuO (paragraaf 4.2.). Daarnaast bleken de overige manieren van samenwerking tussen het GO 

en het BuO maar beperkt (paragraaf 4.3.). 

4.1. Informatieoverdracht tussen scholen bij een TnBuO 

In het algemeen contacteerde de school voor GO de school voor BuO maar weinig gedurende het 

beslissingsproces tot TnBuO. Zo was er bijvoorbeeld binnen één casus te weinig of geen 

communicatie tussen de school voor GO en voor BuO. De leerling kwam in het begin van het 

schooljaar aan op die school voor BuO, maar de school voor BuO was niet op de hoogte van hun 

komst. Bij verschillende casussen uit de focusgroep van het LO bleef het contact beperkt tot het 

informeren naar beschikbare plaatsen.  

 

ZV2: Ik heb zo ooit een keer eentje gehad en die ouders stonden met dat kind op 1 september aan 
onze school. Ik had nog nooit gehoord van dat kind. Ik bel dus naar die school [voor GO] van "wat is er 
aan de hand?" "Ah ja, we hebben die doorverwezen." Maar dat waren dan ook nog anderstaligen 
mensen, dus die konden zich ook heel moeilijk uitdrukken en dan denk ik van "Ja, hier mankeert iets 
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aan het proces." Dat is daar gestopt op het moment van "we gaan een keer gaan kijken" of had ik nu 
misschien al een keer een telefoontje gehad van "kijk, het zou kunnen dat die mensen komen." Maar 
we hebben geprobeerd om te bezoeken, maar dat ging niet en ge weet wel dat die gaan komen dat 
ben je ook al iets voor bereid. Nu is dat van "wat is dat, mag dat, kan dat?" Op die moment kunt ge 
niet altijd iedereen bereiken die ge moet bereiken. (FG5BuO) 
 
CLB5: En ook in mijn casus - het is midden in het jaar - dat dat advies ook van een externe instantie 
gekomen is naar BuO. Ik heb met de scholen zelf contact opgenomen. Er was geen plaats. Dus in dat 
opzicht nemen we wel contact op met de scholen om te kijken "dat advies is er, is er nu plaats? en zo 
ja, waar?" (FG1LO) 
 

Binnen de focusgroep van het BuO en het LO kwam verder wel in een casus naar voren dat de school 

voor BuO soms wordt gecontacteerd voor overleg over een mogelijke toeleiding. 

CLB9: Bij ons gebeurt dat ook vaak als voorbereiding naar de doorverwijzing. Als wij zelf zo een beetje 
een dubbel gevoel hebben, dat wij dan zelf contact opnemen met een school voor BuO en dat wij onze 
ervaringen delen en zo in overleg [de beslissing maken]. (FG1LO) 

In de focusgroepen van het BuO, het KO en het SO (ASO, TSO en KSO) komt ook naar voren dat 

scholen voor zowel GO als BuO openstaan voor een tijdelijke integratie van een leerling of 

leerkracht binnen hun werking. Bij twijfels omtrent een eventuele overgang van een leerling van de 

ene school naar de andere school kan de leerling tijdelijk binnen de andere school opgenomen 

worden. Op die manier probeert men in te schatten of deze schoolovergang de leerling en de nieuwe 

school ten goede zouden komen, en kunnen de ouders en de leerling kennismaken met de school 

voor BuO. Het initiatief hiertoe kan zowel vanuit de school voor GO als vanuit de school voor BuO 

komen. Het is niet duidelijk of deze manier van samenwerken enkel bij scholen van eenzelfde 

scholengemeenschap of –groep plaatsvond, dan wel over scholengemeenschappen of –groepen 

heen. 

CLB4: Als ik kijk binnen BuO naar het gewone onderwijs, zeker binnen opleidingsvorm 3, wordt er heel 
vaak gewerkt met van die snuffelstages. Er komen heel veel leerlingen bij ons van "wij willen eigenlijk 
naar het GO." En dat beide scholen twijfels hebben. Ze blijven nog ingeschreven in het BuO maar gaan 
een aantal weken proberen. En dat er dan wordt geëvalueerd lukt dat of niet. We vragen eerst een 
inschatting die wordt gemaakt he en die dan pas echt te laten overstappen. (FG2SOASOKSOTSO) 

De mate waarin en de manier waarop de school voor BuO actief betrokken is in het toeleidingsproces 

en de uiteindelijke beslissing varieert sterk. Zo kan de rol van het BuO afwezig zijn, kunnen zij enkel 

gecontacteerd worden met de vraag of er nog voldoende plaats is, of kunnen zij gecontacteerd 

worden voor overleg of voor een tijdelijke integratie. Desalniettemin is de rol van het BuO gedurende 

het toeleidingsproces eerder aan de lage kant. 

4.2. Informatieoverdracht tussen scholen na beslissing overstap naar BuO 

Een aantal uitspraken stellen dat men maar weinig informatie doorgeeft tussen het gewoon en het 

BuO bij een schoolovergang. 

ZV5: Waarom dat ze bij ons toegekomen zijn? Echt heel erg in detail weet ik dat niet. Mijn functie is zo: 
zij komen dan bij ons op school, dus er is vooraf gebleken dat het in het GO niet lukt. Zij hadden al wel 
op dat moment extra zorg. Zij hadden apparaataanpassing, zij hadden GON, zij hadden revalidatie. 
Maar in het GO ondanks die extra hulp, lukte het toch niet. (FG5BuO) 
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Enkele keren werd beschreven dat het CLB informatie doorgeeft via het inschrijvingsverslag. De 

kwaliteit van dit inschrijvingsverslag verschilt echter sterk. Bij een minder goed opgesteld 

inschrijvingsverslag heeft de school voor BuO hier weinig aan. Ook wanneer inschrijvingsverslagen 

pas laattijdig toekomen in het BuO, heeft dit verslag weinig nut. 

 

Moderator: Wat gebeurde er in het GO in de school zelf of door de CLB verbonden aan het GO 
vooraleer de leerling naar het BuO werd verwezen? Kan iemand daar iets zeggen? 
ZV5: Ik weet dat eigenlijk -- Mijn functie is van die aard, dat ik dat eigenlijk niet weet. Ik zie ze pas op 
het moment dat ze effectief bij ons gestart zijn. 
Moderator: En wordt er dan niks meer gecommuniceerd? 
ZV5: Ja, zeker. De dingen die bij de inschrijving aan bod komen of… Die dingen krijg ik wel door. Maar 
hoe dat precies verlopen is… Meestal hebben kinderen al GON door ons en dan zitten wij eigenlijk bij 
manier van spreken aan hetzelfde bureau en dat gebeurt via allerhande documenten die ingevuld 
worden, maar ook gewoon informeel worden dingen doorgegeven. 
CLB1: Wij maken een inschrijvingsverslag voor de school BuO en daarin staan de handelingsgerichte 
adviezen en wordt er ook beschreven wat is er schoolintern al geprobeerd, wat is er schoolextern 
geprobeerd. Dat staat daar eigenlijk allemaal in. 
ZV2: Maar er zijn heel vaak grote verschillen in doorstroming. (instemming) En soms heb je dan hele 
mooie verslagen en concrete handvaten. En soms is het al twee maand na inschrijving dat ge eindelijk 
eens iets op papier krijgt en dat ge dan moet zeggen van "ja, hier is geen toegevoegde waarde." 
(instemming) (FG5BuO) 

 

Onafhankelijk van de kwaliteit van het inschrijvingsverslag, verschillen scholen voor BuO in de mate 

waarin ze deze verslagen lezen en actief gebruiken. Er ontstond ook een discussie over wie dit 

inschrijvingsverslag mag lezen; niet iedereen dacht hier hetzelfde over. Er ontstond daarnaast ook 

een discussie omtrent of de informatie uit het inschrijvingsverslag nodig is om de leerling goed te 

laten meedraaien in het BuO. Een aantal deelnemers waren van mening dat de informatie uit het 

inschrijvingsverslag nodig is om concrete richtlijnen te hebben over hoe om te gaan met de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Deze deelnemers argumenteren op die manier te vermijden dat 

dezelfde methoden uitgeprobeerd worden en dat ze –mede hierdoor- problemen kunnen 

voorkomen. 

 

CLB5: Langs de andere kant, wat wij dan soms ook wel horen… En wij proberen al onze 
inschrijvingsverslagen klaar te hebben tegen eind augustus. Dat die allemaal klaar zijn en verstuurd zijn 
van diegene dat we al weten dat ze ingeschreven zijn. Maar dan horen wij aan de andere kant soms 
ook wel van onze BuSo-scholen dat zij dat eigenlijk wel niet uithalen, dat zij dat eigenlijk amper 
bekijken. Alle gegeven die daarin staan -- dat ze eigenlijk onvoldoende gebruik maken van alle gegeven 
die wij hen aanleveren. En dan stel je soms ook wel de vraag van "goh, moeten wij eigenlijk al dat werk 
doen?" Want aan een goed inschrijvingsverslag, daar ben je zeker vier uur aan bezig he. Als je dat echt 
goed wil doen he. (instemming) 
ZV2: Dat zijn ook weer individuele verschillen he. Ik zet ook veel in ons volgsysteem en wij zeggen altijd 
"lees uw informatie van de nieuwe leerlingen."  
CLB7: Binnen het BuSo hebben ze toch heel wat dossieren. Dus al die leerlingen die dan eigenlijk 
ingeschreven zijn, daar is altijd een protocol, maar inderdaad, worden die allemaal zo preventief 
gelezen. Ik denk het niet. Wij hebben toch ook al een paar keer aan de hand gehad dat als we dat 
uiteindelijk aangemeld krijgen als zijnde een probleem dat we kijken in het inschrijvingsverslag, zien 
daar staat een diagnose zelfs op en dat ze dat eigenlijk niet weten op de school. Dat ze het zelfs nog 
niet gelezen hebben. Of een Gilles de la Tourette. Ik heb al zelf een paar gehad dat ik zeg "hadden ze 
nu gewoon dat inschrijvingsverslag gelezen al met de problemen die er waren." We hebben zo 
maanden tijd verloren met uiteindelijk te zien van die jongen heeft niet de gepaste hulp kunnen 
krijgen omdat ze op school niet wisten welke diagnoses er eigenlijk waren.  
ZV3: Ik denk dat dat ook individueel is van school tot school. 
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CLB7: Maar ik denk dat het heel veel is. Ge moet eens tellen hoeveel protocols dat wij… Dat wij 
allemaal moeten doorlopen. En wie doet dat dan, de leerkrachten?  
CLB3: De leerkrachten mogen dat zelf niet lezen? 
CLB7 : Neen, de leerkrachten lezen de inschrijvingsverslagen niet. 
(discussie) 
CLB1: Ah, bij mij wel. 
ZV4: Bij ons wordt dat ook niet gedaan. 
CLB7: Ah ja, kijk dat is dan afhankelijk van de school. (FG5BuO) 

 

Moderator: Als die informatie nu doorstroomt naar het BuO, hebben jullie er dan wel nood aan of wat 
wordt er dan gedaan? 
CLB5: Ik denk - maar dat is nu in algemene termen dat ik spreek - dat het heel belangrijk is nu met het 
M-decreet dat eraan komt dat wij aan de school willen vragen of het verantwoord is, of ze wel genoeg 
geprobeerd hebben. Ik denk dat dat erin moet, maar ik denk niet dat het BuO dat eigenlijk nodig heeft, 
wat is er allemaal gebeurt. Soms wel, soms kan je inderdaad zeggen van "we hebben dat nu al eerst 
gedaan en we hebben dat en dat geprobeerd, maar dat lukt niet." Maar soms is het inderdaad ook dat 
je -- 
CLB1: Je geeft toch een handleiding bij een kind. (instemming) Zo van "dit is er geprobeerd, dat 
werkte, dat niet." Dan moet je dat niet meer opnieuw proberen of… Dat is de bedoeling. 
ZV1: Het is dat. Het is relevant. 
(instemmend door elkaar praten) 
ZV4: Anders probeert ge weer dezelfde trucjes, met koekjes en weet ik veel… 
ZV3: Het gaat niet alleen over didactische zaken. Het gaat ook over wat er psychologisch soms al is 
geweest. (instemming) 
ZV4: Of van "dat is gebruikt geweest en daar pikte hij niet op in. Wij hebben tienduizend 
beloningssystemen gehanteerd en hij heeft er nooit gebruik van gemaakt." Ja, dan moeten wij geen 
volgend meer gaan gebruiken. Maar ge doet het wel als ge het niet weet. (FG5BuO) 

 

De deelnemers vertellen dat de informatieoverdracht school- of CLB-afhankelijk is. Binnen sommige 

scholen voor BuO neemt een medewerker automatisch contact op met de vorige school om 

informatie op te vragen. Wanneer een leerling van school verandert, maar nog steeds aan hetzelfde 

CLB verbonden blijft, lijkt de informatieoverdracht makkelijker te verlopen (zie ook paragraaf 

4.3.1.1.). 

 

De deelnemers geven aan dat het GO en het BuO maar weinig informatie doorgeven na de beslissing 

tot TnBuO. Scholen voor GO variëren desalniettemin in de mate waarin en de manieren waarop ze 

informatie doorgeven. Scholen voor BuO variëren ook wat betreft het gebruiken van deze informatie 

uit het GO. Sommigen baseren zich op het inschrijvingsverslag van het CLB, dat sterk kan verschillen 

in kwaliteit en dus bruikbaarheid, anderen nemen zelf actief contact op met de vorige school, 

anderen spreken hun contacten aan binnen hun CLB… Er bestaan verschillende opvattingen en 

praktijken omtrent wie de informatie moet ontvangen en gebruiken. 

4.3. Overige samenwerking tussen GO en BuO  

In de focusgroepen binnen zowel het GO als het BuO werd de samenwerking tussen beide vormen 

van onderwijs bevraagd. De deelnemers werden bevraagd over aan de ene kant de huidige manieren 

van samenwerken tussen het GO en het BuO (paragraaf 4.3.1.) en aan de andere kant over ideale 

manieren van samenwerken tussen beide soorten scholen (paragraaf 4.3.2.). De samenwerking bleek 

enerzijds plaats te kunnen vinden in het kader van expertisedeling en anderzijds in het kader een 

mogelijk toeleidingsproces naar het BuO. 
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4.3.1. Huidige manieren van samenwerken tussen GO en BuO 

Bij de bevraging van de huidige samenwerking tussen het GO en het BuO bleek dat er in het 

algemeen maar een geringe samenwerking is tussen het GO en het BuO. Er is sprake van geen of 

weinig en oppervlakkige samenwerking. Deelnemers binnen alle focusgroepen moesten namelijk 

diep nadenken om vormen van samenwerking te identificeren. Na lang nadenken werden wel een 

aantal initiatieven vermeld door enkele deelnemers binnen elke focusgroep. Binnen elke focusgroep 

waren echter ook steeds deelnemers die geen samenwerkingsverbanden hadden met de andere 

soort school. 

Binnen de focusgroep van het BuO en het gewoon SO (ASO, TSO en KSO) kwam ook aan bod dat 

scholen niet altijd op de hoogte zijn van elkaars werking, wat de geringe samenwerking tussen het 

GO en het BuO bevestigd. Scholen voor BuO weten niet hoe het eraan toe gaat binnen het GO (en 

omgekeerd). Ze weten niet wat een normale ontwikkeling inhoudt en wat een leerling moet kunnen 

binnen het GO. Een CLB-medewerker merkt op dat deze informatie nochtans nodig is om een 

overgangsbeslissing te maken. 

ZV2: Het is ook moeilijk. Want ik vind dat ook, want op den duur weet ge als ge dan in het 
buitengewoon staat, weet ge ook niet meer hoe dat de gewone ontwikkeling loopt. Dan verschiet ge 
als ge in één keer uw eigen kind iets ziet doen van twee jaar en denkt van… Moest dat kind uit de 
speel-leer-klas nu hetzelfde doen, dan zou ik zeggen "amai, die kan dat goed" en er zit toch zo veel jaar 
verschil in. (instemmig) 
CLB1: En ge vergeet dat rap he. (instemming) 
ZV2: Ik hoor ook wel van leerkrachten van "dat kunnen ze of…" Allé ja… 
CLB5: Wij merken ook in besprekingen dat wij heel vaak die spiegel moeten voorhouden en zeggen 
van "ja, vergeet niet dat dat kind al 10 jaar is." En dat het eigenlijk leeftijd vijfde leerjaar is en dat het 
daar staat he… 
CLB5: Eigenlijk is dat wel een probleem voor die terugkeer ook he. Als we dan zeggen "die kinderen 
moeten terugkeren…" Ge weet wel niet in welk nest dat ze terechtkomen, in een grote klas of een 
niveau met een trein die erdoor gaat. Dat gaan we toch wel heel hard moeten bewaken, want dat is 
haalbaarheid. (FG5BuO) 
 
CLB8: Ik merk ook wel dat niet altijd de kennis in huis is van BuO, van wat leerlingen in het GO zou 
moeten kunnen en kennen. Dus omgekeerd geldt dat ook wel. (FG2SOASOKSOTSO) 
 

Slechte enkele deelnemers binnen elke focusgroep beschreven hun manier van samenwerking tussen 

het GO en het BuO. Zo wezen op samenwerkingsverbanden door samenwerking via GON en CLB 

(paragraaf 4.3.1.1.), een tijdelijke integratie van schoolpersoneelsleden in de andere school 

(paragraaf 4.3.1.2.), samenwerking op niveau van scholengemeenschappen en -groepen (paragraaf 

4.3.1.3.), en tot slot ook samenwerking via lokale initiatieven (paragraaf 4.3.1.4.) met het oog op 

expertisedeling. 

4.3.1.1. Samenwerking via GON en CLB  

Volgens de deelnemers is GON de voornaamste manier van samenwerken tussen het GO en het 

BuO. Deze manier van samenwerking werd het meest genoemd binnen alle focusgroepen. Sommige 

deelnemers zagen dit zelfs als de enige manier van samenwerking tussen beide vormen van 

onderwijs. Deze manier van samenwerken wordt als laagdrempelig beschreven, door de reeds 

bestaande contacten tussen de school voor GO en de GON. Samenwerking via ION werd ook in twee 

focusgroepen aangehaald, namelijk de focusgroep van het BuO en SO (BSO, KSO en TSO). 
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CLB4: Bij ons is dat alleen via de GON. (instemming) (FG4KO) 
 
ZV5: De contacten dat ik met BuO heb tussen aanhalingstekens, is via het GON. (instemming) 
(FG2SOASOKSOTSO) 
 
ZV1: Er zijn initiatieven. Maar binnen een GON-groep is dat natuurlijk veel logischer en 
laagdrempeliger ook. (FG5BuO) 

Binnen de focusgroep van het KO vertellen CLB-medewerkers dat GON-begeleiding in feite 

onterecht onmisbaar aan het worden is binnen scholen. Volgens hen maken scholen gretig gebruik 

van GON-begeleiding en zien scholen dit als een handige oplossing voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften, eerder dan zelf concrete aanpassingen door te voeren voor deze leerlingen. CLB 

medewerkers benadrukken dan ook het belang van school- of leerkrachtgerichte taken van GON-

begeleiders, zodat competenties binnen de school om met individuele zorgleerlingen om te gaan 

verhoogd worden. Eerder dan in te zetten op de individuele leerlinggerichte taken waar GON-

begeleiders nu vooral mee bezig zijn, moet het accent komen te liggen op school- en leerkracht 

professionalisering. Zij stellen dat de GON-begeleider zich net misbaar moet maken. 

CLB1: Ja. Maar dan is dat ook zo van dat wij aan het school moeten uitleggen wat dat de bedoeling van 
GON is, dat is niet om te blijven duren. En dan die ouders zeggen "ja maar, dat autisme, dat gaat wel 
niet over he, die blijft dat gans zijn leven…" Ja, moeten wij dat dan op twee jaar tijd en die school heeft 
zo veel andere zorgleerlingen als die dat dan ook nog een keer allemaal moeten overnemen wat die 
GON-begeleidster deed enzo. (FG4KO) 

 
CLB3: In mijn casus heeft die school nooit iets aan mij gevraagd over die leerling. En dan denk ik "zo 
groot zullen die noden toch ook niet geweest zijn dat ik daar nooit van gehoord heb." Dus ja, soms is 
het toch wel -- dat het meer het idee is dat de GON-begeleider een deel van de verantwoordelijkheid 
van de school op zich draagt. Ik denk dat dat zo vooral is wat leerkrachten zo aanspreekt. Want 
eigenlijk als een GON-begeleider schoolgericht werkt in plaats van leerlinggericht en daar echt de 
leerkracht ondersteunt dan moet dat ook geen jaren blijven verder lopen. En dat gebeurt toch weinig. 
Ik denk dat we heel fel terug zo met de leerlingen werken en ook naar ouders toe de boodschap geven 
"kijk, dat kunnen we allemaal doen voor uw kind." Dat zijn ook maar mensen, die willen ook positief 
naar voor komen, maar eigenlijk moeten ze dat vooral met de leerkracht bespreken om een 
langetermijneffect te hebben. (instemming) (FG4KO) 

 

Één zorgverantwoordelijke beschrijft ook dat GON-begeleiders als een deel van het schoolteam 

beschouwd worden en ook ingezet worden voor leerlingen die in eerste instantie geen GON krijgen. 

 

ZV7: Natuurlijk, we zitten dan tijdens het schooljaar dus we zoeken "ja, goed, wat kunnen we hier 
doen?" En dan is eigenlijk één van de GON-begeleiders binnen de school - dat is eigenlijk een andere 
hoek van de leerlingenbegeleiding, maar wij hebben die mee in de school - en die heeft dan een 
gesprek gevoerd en dan "hmm, hier moeten we best wel eens mee verder gaan." En dan is het overleg 
gestart met de ouders, het CLB daarbij betrokken. En jaar later, dit schooljaar nu, krijgt hij formeel 
GON-begeleiding. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

CLB-medewerkers werkzaam in het GO kunnen echter ook te rade gaan bij hun collega’s die 

werkzaam zijn in het BuO, indien binnen hun CLB-centrum zowel scholen voor GO als scholen voor 

BuO betrokken zijn. Zowel CLB-medewerkers verbonden aan scholen voor gewoon (secundair) 

onderwijs als CLB-medewerkers verbonden aan scholen voor BuO beschrijven deze vorm van 

samenwerking. Deze manier van samenwerken lijkt ook laagdrempelig te zijn. 

CLB2: Ik denk dat dat bij ons eigenlijk meer via ons gebeurt, via onze collega's. Dat bij ons de collega's 
van de scholen van het GO zeggen van "kijk, wij zitten daarmee vast, hoe gebeurt dat bij jullie in het 
BuO, wat kunnen we daar nog mee doen?" (FG5BuO) 
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CLB8: Wij hebben collega's specifiek verbonden aan het BuO. Dus wij hebben een echt een team BuO 
bij wijze van spreken, ook een werkgroep BuO. Dus als er daar vragen rond zijn heel specifiek kunnen 
wij altijd wel bij onze collega's te rade. (FG2SOASOKSOTSO) 
 

4.3.1.2. Tijdelijke integratie als expertisedeling 

Naast een tijdelijke integratie van een leerling in het BuO bij een mogelijke TnBuO (zie paragraaf 

4.1.), kunnen leerkrachten vanuit het GO ook een bezoek brengen aan het BuO. Een bezoek aan de 

andere school door de leerkracht, kan hem of haar ideeën geven voor de omgang met een bepaalde 

leerling. Schoolbezoeken kunnen schoolpersoneelsleden daarnaast ook informeren over welke 

methoden van lesgeven gehanteerd worden, op welk niveau er lesgegeven wordt en welke normen 

gehanteerd worden binnen elk soort onderwijs.  

ZV5: Soms wel en soms ook als we zo tijdelijke integratie doen van een gehoorgestoord kindje dan 
gaat de klasleerkracht van onze school ook op bezoek daar. Dat is een halve dag en dan leren ze ook 
wel bij en dan komen ze terug en zeggen ze "ah, we hebben daar…" Dat zijn soms kleine dingetjes, aan 
de wand dit of dat zien hangen. […] Want op den duur weet ge als ge dan in het buitengewoon staat, 
weet ge ook niet meer hoe dat de gewone ontwikkeling loopt. Dan verschiet ge als ge in één keer uw 
eigen kind iets ziet doen van twee jaar en denkt van… Moest dat kind uit de speel-leer-klas nu 
hetzelfde doen, dan zou ik zeggen "amai, die kan dat goed" en er zit toch zo veel jaar verschil in. 
(instemming) (FG5BuO) 
 

4.3.1.3. Samenwerking via scholengemeenschappen en –groepen voor 

expertisedeling 

Zowel enkele CLB-medewerkers uit het KO als CLB-medewerkers uit het BuO vermelden 

samenwerkingen via scholengemeenschappen. Sommige scholengemeenschappen bestaan zowel uit 

scholen voor GO als uit scholen voor BuO, waardoor onderlinge uitwisseling bevorderd kan worden. 

Niet alle scholen horen echter tot een gemengde scholengemeenschap en de informatie-uitwisseling 

tussen het GO en het BuO lijkt ook te verschillen van scholengemeenschap tot scholengemeenschap. 

CLB5: Nu, wat dat ook nog een interessante formule is, is dat sommige schoolgemeenschappen 
scholen voor BuO bij in hun scholengemeenschap hebben opgenomen. En dat maakt dat het ook wel 
gemakkelijker om samen te werken en om samen zorgtrajecten uit te tekenen. (FG4KO) 

CLB5: Bij ons werkt de scholengemeenschap heel nauw samen en in de scholengemeenschap zit de 
school voor BuO bij. En dat is een hele bewuste keuze om dat te trekken. Wij komen samen in 
verschillende werkgroepen elke vrijdagmorgen. En dat gaat over heel concrete, praktische 
samenwerking. […] Die samenwerking van de scholengemeenschap maakt toch wel dat scholen elkaar 
gaan vertrouwen en dat je CLB niet altijd nodig hebt bij een intake of een terugkeer. Ja, het is al heel 
gemakkelijk om zelf bij een inschrijving de school belt al automatisch die persoon van het BuO, want 
ze kennen het al en ze overleggen… En dat is ook doordat ze vlakbij elkaar liggen en in de 
scholengemeenschap zitten dat ze elkaar kennen en vertrouwen. (FG5BuO) 

Scholen voor GO en BuO binnen het gemeenschapsonderwijs kunnen ook met elkaar in contact 

komen via scholengroepen. Ook binnen deze groep kunnen de twee soorten scholen elkaar 

ondersteunen. De concrete inhoudelijke uitwerking van deze ondersteuning lijkt opnieuw te 

verschillen van scholengroep tot scholengroep, zoals verteld in de focusgroep van het KO en SO 

(ASO, KSO en TSO). 

CLB3: Bij ons is dat ook binnen de zorgcoördinatorenvergadering van onze scholengroep dat er wordt 
gebruik gemaakt van mensen van buitengewoon om vorming te geven. Of dan doen die eens een 
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projecten over overgang van derde kleuter naar eerste leerjaar. Zo die dingen. En overzicht van alle 
materialen geven. (FG4KO) 

ZV8: De laatste tijd hebben wij als school ook meer en meer contact met BuO in onze scholengroep. En 
wij hebben dan zo'n inclusiedag gedaan en dat onze B-stroom naar daar gaat en dan samen met de 
kinderen daar… En daar zijn wel heel veel positieve elementen uitgekomen. Wij zitten nu ook samen 
met de mensen een aantal keer rond de tafel over bepaalde onderwerpen zoals leerlingbegeleiding, 
socio-emotionele dingen, maar ook taalondersteuning is ondertussen al aan bod gekomen en wij leren 
gewoon van elkaar. En die contacten verbeteren en wij leren ook gewoon veel sneller de telefoon te 
nemen en dingen gewoon op de man af te gaan vragen. Dat werkt veel effectiever. 
(FG2SOASOKSOTSO) 

Doorheen de uitspraken van de schoolpersoneelsleden komt ook naar voren dat ze deze structurele 

samenwerkingsmethoden als heel efficiënt ervaren. Doordat men elkaar beter kent, durft men 

sneller elkaar te contacteren bij concrete vragen; de drempel wordt verlaagd door de samenwerking 

binnen de scholengemeenschap en -groep. De samenwerking tussen het GO en het BuO kan dus 

bevorderd worden door scholengemeenschappen en –groepen waarin zowel scholen voor GO als 

voor BuO in vertegenwoordigd zijn.  

4.3.1.4. Samenwerking via lokale initiatieven voor expertisedeling 

Op een lager niveau blijkt er ook een samenwerking tussen het GO en het BuO te zijn via lokale 

initiatieven. Deze samenwerkingsverbanden staan los van schoolgemeenschappen en –groepen. 

Binnen alle focusgroepen kwamen één of enkele lokale initiatieven aan bod. Deze initiatieven zijn 

enkel beschikbaar binnen één of enkele scholen voor gewoon en BuO. Soms zijn deze initiatieven 

namelijk regiogebonden; alle scholen binnen een bepaalde regio kunnen hierop beroep doen. Soms 

zijn deze initiatieven schoolgebonden en enkel beschikbaar binnen de werking van één school. 

ZV2: Wij hebben ook iemand die die GoBo-functie opneemt, GO - BuO. En dat is iemand uit onze 
school die dan ook in verschillende scholen langsgaat, een beetje vraaggestuurd werkt, soms ook op 
MDO's mee denkt. En zij komt dan soms ook een keer binnenspringen met een vraagske en in die zin is 
daar zo wat doorstroming. (FG5BuO) 

CLB3: CLZ doet ook wel in het Leuvense… (instemming) Centrum voor LeerZorg. Daar kan ik een vraag 
stellen en dan kiezen de scholen BuO onderling wie deze vraag opneemt. 

CLB5: Dat is eigenlijk een project dat het CLB van het Gemeenschapsonderwijs en VCLB Leuven samen 
hebben opgezet en het is eigenlijk de bedoeling van dat alle scholen voor GO de expertise van scholen 
buitengewoon in de regio kunnen gebruiken en inzetten. Ook voor kinderen die nog geen GON krijgen. 
Dus bijvoorbeeld, ge krijgt een kind binnen met een visuele beperking, wel dan kan er iemand van de 
school die type 6 doet in de regio naar uw school komen om tips te geven enzo hoe dat je die zorg best 
kan aanpakken nog voor dat er officieel GON is opgestart. (FG4KO) 

CLB2: IKO, Individueel KO. Daar hoort geen CLB bij. Wij doen wel een integratieplan en wij komen wel 
samen zodat alle partijen weten wat en hoe. Maar dus die kinderen worden dus niet geattesteerd. Dat 
is één school die dat aanbiedt. (FG1LO) 

Er bleek in het algemeen maar een geringe samenwerking tussen het GO en het BuO. Desalniettemin 

somden de deelnemers enkele praktijken van samenwerking op. 

De meest aangehaalde samenwerking tussen het GO en het BuO betreft de samenwerking via GON. 

De GON-begeleiding blijkt echter in dergelijke mate te zijn ingeburgerd binnen het GO, dat deze 

hulpverlening (onterecht) als onmisbaar beschouwd wordt. Daarnaast wordt ook samenwerking 



104 
 

binnen CLB-centra aangehaald in het geval dat aan het CLB-centrum zowel scholen voor GO als voor 

BuO verbonden zijn. Door de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen het GO en het BuO 

via GON en het CLB ervaren deelnemers deze manieren van samenwerken als laagdrempelig. 

Meer specifiekere vormen van samenwerking betreffen een tijdelijke integratie van 

schoolpersoneelsleden in het kader van expertisedeling. De samenwerking tussen het GO en het BuO 

kan via ‘gemengde’ scholengemeenschappen en –groepen ook bevorderd worden. Tot slot werden 

ook enkele lokale initiatieven voor expertisedeling opgenoemd, dewelke ofwel regio specifiek ofwel 

school specifiek waren. 

4.3.2. Ideale samenwerking tussen GO en BuO en hindernissen hierbij 

In alle focusgroepen werd naast de huidige samenwerking ook de ideale samenwerking tussen het 

GO en het BuO bevraagd. In het algemeen had men graag meer samenwerking tussen het gewoon 

en het BuO; ze wilden niet noodzakelijk een andere manier van samenwerking opzetten. Er werden 

immers binnen elke focusgroep toch enkele interessante manieren van samenwerking beschreven. 

Er werden verschillende concrete manieren voorgesteld waarop de ideale samenwerking kon 

plaatsvinden, met het oog op expertisedeling en/of in het kader van een mogelijke TnZ. Deze 

voorstellen kwamen grotendeels overeen met manieren van samenwerken die binnen de hierboven 

beschreven lokale samenwerkingsinitiatieven werden gehanteerd. Men had daarnaast graag meer 

casusgebonden overleg, al dan niet via een outreach-functie van leerkrachten, waarbij leerkrachten 

van het BuO naar het GO gaan om expertise te delen. De scholen voor BuO zouden zich ook meer 

mogen profileren als experten en hun expertise meer mogen delen in het onderwijslandschap, aldus 

een deelnemer uit het GO.  

CLB8: Als je op zeker moment komt vast te zitten met een casus. Er is geen GON, er is niemand die dat 
kind ondersteunt. Dat je dan de expertise van het buitengewoon er een keer bijhaalt." Dat doen we, 
dat doen we, maar dat lukt niet. Wat zijn tips of suggesties die jij ons kunt geven?"  
CLB7: Percentage vrijstelling geven aan leerkrachten om eigenlijk die outreach-functie op te nemen. 
Zowel in het buitengewoon als in het GO. (FG5BuO) 
 
CLB1: Een samenwerking, een uitwisseling, iets intervisie-achtig. (instemming) Gewoon, daar zit zoveel 
expertise… [in het BuO] (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 
ZV3: Ik denk dat de BuSo scholen zich veel meer mogen profileren in het onderwijslandschap als 
experten waar dat wij wel wat kunnen leren en ik denk dat van hen ook wel wat meer initiatief mag 
komen. Allé, ik vind dat die zich meer aanwezig mogen maken. Want er zijn bepaalde manieren van 
werken waarvan dat ik denk dat wij wel veel kunnen leren. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

De laatste uitspraak van een respondent uit het GO impliceert dat zij het initiatief tot samenwerking 

bij het BuO legt. Het is echter niet duidelijk of scholen voor BuO dit initiatief ook bij henzelf leggen. 

We vragen ons hierbij af of beide soorten scholen ‘wachten’ op elkaars initiatief en dat er daarom 

(te) weinig samenwerking is tussen het GO en het BuO. 

Daarnaast vertelt één zorgverantwoordelijke uit het BuO dat tweerichtingsverkeer van belang is 

voor de continuïteit van de samenwerking. Wanneer de ene school enkel moet investeren in het 

helpen van de andere school en hier zelf weinig baat bij heeft, zal de samenwerking niet blijven 

duren. Wanneer beide partijen profijt hebben bij de samenwerking, zien ze beiden redenen om de 

samenwerking te onderhouden. 
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ZV5: En ook misschien, dat hoor ik bij ons ook van de leerkrachten en bij mezelf ook, als ik weet dat ik 
daar zelf iets aan ga hebben. Ik wil gerust twee uur telefoneren met iemand of langsgaan, maar als dat 
één richting blijft en ik heb daar niks aan, dan ga ik dat één keer doen, maar dan ga ik dat geen vijf 
keer doen. De rest van mijn werk blijft liggen of wordt niet gedaan. (FG5BuO) 
 

Hoewel ze de huidige manieren van samenwerken niet in vraag stelden, benadrukten enkele 

deelnemers dat de huidige manieren van samenwerking laagdrempeliger moesten zijn. Dat zou de 

informatie-uitwisseling ten goede komen.  

 

ZV2: Maar het zou wel mooi zijn, mocht dat [de samenwerking tussen het GO en het BuO] spontaner 

gebeuren, laagdrempeliger kunnen gebeuren. Dat zou toch fantastisch zijn als uitwisseling he. 

(FG5BuO) 

 

Een deelnemer ervaart ook dat de drempel tot samenwerking verschillend is afhankelijk van de soort 

van informatie-uitwisseling. Wanneer schoolpersoneelsleden uit het BuO willen komen kijken in 

klassen van het GO, kan het schoolpersoneel van het GO weigerachtig reageren. De deelnemers 

wijzen dit toe aan een verschillende manier van werken en een verschillende mentaliteit in het GO 

en het BuO. Meer concreet zijn schoolpersoneelsleden uit het GO minder vertrouwd met bezoeken 

bij hun lessen, aldus een CLB-medewerker. 

 

Daarnaast kunnen beide partijen ook weigerachtig zijn ten opzichte van de samenwerking omwille 

van tijdsgebrek om de samenwerking vorm te geven. Dit werd door enkele deelnemers aangehaald. 

Hierdoor stelt een zorgverantwoordelijke een limiet op het aantal bezoeken vanuit de school voor 

GO. 

 

ZV1: Wij hadden inderdaad in onze scholengemeenschap een project lopen en vaak wou het GO naar 
onze school komen. Maar als we dan de stap omgekeerd moesten doen dan waren de klassen te groot 
en ging dat praktisch niet lukken en… Die drempel was blijkbaar veel groter en dat lukt veel moeilijker 
dan van gewoon dat bij ons uitgenodigd werd. En dat liep heel stug in de één richting. […] Ik denk dat 
dat weinig plek heeft in het GO.  
CLB1: Ook dat, dat speelt een rol. Zowel in BuO als in het GO. Mensen zijn overwerkt denk ik. 
CLB5: Ik denk ook wel dat dat met gewoontes te maken heeft, want in het BuO zijn ze gewoon dat er 
daar hulp eens bijkomt (instemming) en dat ze soms met twee of met drie mensen voor de groep 
staan. Terwijl in het GO… (instemming) "Het is mijn klas. Het is mijn klas, ik trek de deur toe en 
niemand weet eigenlijk wat ik doe." (FG5BuO) 
 
ZV5: Wij krijgen wekelijks vragen om op bezoek te komen en wij dat eigenlijk echt niet meer 
bolwerken. Wij limiteren dat op vijf bezoekdagen op een schooljaar. (FG5BuO) 

 

Zowel respondenten uit het GO als respondenten uit het BuO ervaren dus drempels om met de 

andere soort school samen te werken. Het is echter niet duidelijk of dat er maar weinig 

samenwerking is tussen het GO en het BuO omdat de drempel zo hoog is, dan wel of dat de drempel 

hoog is omdat er weinig samenwerking is. Andere aangehaalde mogelijke verklaringen voor de 

geringe samenwerking zijn dat men gewoonweg te weinig tijd kan vrijmaken voor een 

samenwerking, dat men het initiatief bij de anderen legt en dat een verschillende mentaliteit binnen 

het GO en het BuO een volwaardige samenwerking in de weg staat. Bovenstaande uitspraken over 

manieren van samenwerken tussen het GO en het BuO doen vermoeden dat bestaande structurele 
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manieren van samenwerken, zoals bijvoorbeeld binnen scholengemeenschappen en –groepen, de 

drempel tot samenwerken zou verlagen. 

 

Deelnemers wilden niet noodzakelijk andere vormen van samenwerking tussen het GO en het BuO, 

maar wilden vooral meer samenwerking tussen beide soorten onderwijs. Deelnemers vonden het 

belangrijk dat beide partijen iets hadden aan de samenwerking en dat de samenwerking 

laagdrempelig kan verlopen, om de continuïteit van de samenwerking te garanderen. 

 

Deelnemers uit beide soorten onderwijs ervaren drempels om de samenwerking verder vorm te 

geven. Zo ervaren ze een te hoge drempel om de andere soort school te contacteren, een 

verschillende werkcultuur binnen het GO en het BuO en tijdsgebrek wat de samenwerking 

bemoeilijkt. 

 

5. Cruciale en effectieve momenten voor doorverwijzing naar BuO 

In de focusgroep van het KO en LO kwam het moment van doorverwijzing naar het BuO aan bod. Een 

CLB-medewerker benadrukt dat doorverwijzing bij bepaalde problematieken tijdig moet gebeuren, 

opdat optimaal gebruik kan gemaakt worden van gevoelige periodes voor ontwikkeling. Scholen 

voor BuO kunnen volgens de CLB medewerker voldoende expertise bieden om sommige leerlingen 

een ontwikkelingsachterstand te laten inhalen, maar enkel wanneer ze tijdig en op het juiste 

moment kunnen ingrijpen. 

CLB4: Wat ik denk, zeker ook bij jonge kleuters. Soms moet ge ook wel rekening houden met de 
‘gevoelige’ periode. En ik heb ooit een kleuter gehad waar ik echt van overtuigd was: "die moet per se 
intens in een school voor kinderen met spraak-taalproblemen opgenomen worden" omdat daar die 
hulp zo intens is en zo moet. Die ouders wilden dat niet. Ok, ik heb dat gerespecteerd, maar die zijn nu 
nog altijd aan ‘het logopedisten’ en… Dat kind heeft op een bepaald moment haar gevoelige periode 
gemist en dan denk ik die blijft daar nu waarschijnlijk haar heel leven mee sukkelen. Ge moet zo soms 
toch, zeker bij die jonge kleuters, van die gevoelige periode profiteren/gebruik maken? genieten om 
dan op korte termijn veel meer gerealiseerd te krijgen. (instemming) (FG4KO) 
 

Deelnemers binnen de focusgroep van het LO weidden uit over het moment waarop er veel 

leerlingen overgaan van het GO naar het BuO. Doorgaans gaan veel leerlingen over naar het BuO bij 

de overgang van het kleuter naar het LO. Volgens de deelnemers heeft dit zowel te maken met de 

aard van deze specifieke onderwijsniveaus als met de aard van de problematiek van de leerling. In 

het LO begint namelijk volgens sommigen het ‘echte leren’ en men wil dit leren zo goed mogelijk 

maken voor de leerling. De aard van de problematiek van de leerling speelt volgens hen ook een rol 

in het moment van doorverwijzing. Ontwikkelingsproblemen worden bijvoorbeeld doorgaans vroeg 

ontdekt en zijn dan vaak een reden van doorverwijzing, terwijl gedragsproblemen doorgaans pas 

later de kop op steken. Een leerling met een ontwikkelingsprobleem zal volgens hen dan ook sneller 

naar het BuO overgaan dan een leerling met een gedragsprobleem. 

CLB10: Misschien eerder begin lagere school dat er meer doorverwijzingen [naar het BuO] zijn. 
CLB7: Als ik naar mijn eigen doorverwijzingen kijk, is het toch vaker die overgang. 
Moderator: Van kleuter naar lager? 
CLB7: Ja. 
CLB4: Hangt dat niet een beetje samen met de aard van de problematiek? 
CLB7: Sowieso ook, maar als ik nu echt heel algemeen kijk -- als ik gewoon naar mijn dingen kijk van 
"waar verwijs ik het meeste door?" dan is het toch daar. 
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CLB6: Omdat je daar misschien ook expliciet de vraag stelt van "hoe gaat het verder lopen?" 
CLB7: Ja. Ik denk het. Ik weet eigenlijk niet hoe dat specifiek komt. 
CLB8: Omdat ze dan toch ook echt moeten beginnen te leren. En is dat dan een kind dat met succes 
kan beginnen te leren in een context waar hulp mogelijk is - je hebt extra zorg in een klas, je hebt extra 
hulp in een klas - maar met dat, dat je het toch een kans geeft. 
Moderator: Jij zei juist dat het ook van de problematiek afhangt. Niet alleen van het moment in het 
leven of in de ontwikkeling. Kan je daar iets meer over zeggen? 
CLB4: Het is natuurlijk als dat gaat over communicatieve vaardigheden dat die overstap kleuter-lager 
cruciaal is. Maar ik merk toch ook een aantal kinderen of een groot aantal kinderen dat eerste leerjaar 
doorspartelen, dat nog eens opnieuw doen en dan wel de overstap doen. Terwijl bijvoorbeeld voor 
gedragproblematiek dat dat later [pas aan bod komt]. Ja, dat is pas derde leerjaar, vierde leerjaar. 
CLB10: Nu heel ernstige ontwikkelingsproblematiek komt vaak al in de kleuter naar boven. 
(instemming) (FG1LO) 

 

Binnen de focusgroep van het KO werd gevraagd naar mogelijke verklaringen voor de grote stijging 

in aantal leerlingen bij de overgang van het kleuter naar het LO. Dadelijk wordt er instemmend 

geantwoord dat dit komt doordat type 1 en type 8 niet bestaan in het KO maar wel in het LO. Deze 

type 1 en type 8 leerlingen blijven in KO daarom binnen het GO, maar maken in het LO wel de 

overgang naar het BuO. 

 

Een ander gedeeld antwoord was ook dat leerlingen en ouders soms tijd nodig hebben; ze willen het 

eerst proberen binnen het KO van het GO. Wanneer dit niet lukt of moeilijk gaat, maken ze dan na de 

kleuterschool de overstap naar het BuO (zie ook paragraaf 3.2.5.).  

 

Daarnaast wijzen enkele deelnemers binnen het KO dit toe aan de verschillende werking binnen het 

KO en het LO. Afhankelijk van de problematiek van de leerlingen kan deze makkelijker of moeilijker 

meedraaien in het KO dan wel LO. Een leerling die bijvoorbeeld veel structuur nodig heeft, is volgens 

deze zorgverantwoordelijke beter gediend in het LO dan in het KO. Terwijl een leerling met 

cognitieve problemen nog goed mee kan in het gewoon KO en problemen kan ervaren in het LO. 

 

Moderator: Er is eigenlijk een concrete vaststelling. Als ge naar de cijfergegevens kijkt over de 
overgang van het gewoon naar het buitengewoon, dan ziet ge dat bij de overgang van het kleuter naar 
het LO ineens een hele grote stijging is in het aantal leerlingen in het BuO. Hebben jullie daar 
verklaring voor? 
CLB4: Ah ja, natuurlijk! Type 1 en type 8 bestaan niet voor kleuters. Ik denk dat dat de grootste 
verklaring is. (instemming) 
ZV1: Plus, dat ge de mensen wat tijd moet geven. 
CLB4: Zo is het natuurlijk. Ouders willen soms ook dat eerste proberen he. "Ik wil het ten minste een 
keer proberen" zeggen ze dan en dan ziet ge heel vaak na het eerste studiejaar… (instemming) Of als 
ze dan blijven, dan hebt ge vaak kinderen die jaren en jaren frustratie opbouwen en schoolmoe zijn 
tegen dat ze in het vierde zitten. 
CLB1: De jongste kinderen in het buitengewoon zijn ook minder -- allé, minder doorverwijzingen dan 
als ze al een paar jaar in het gewoon (school hebben gelopen). Dan beginnen de doorverwijzingen naar 
het buitengewoon toch ook te stijgen. 
CLB1: Ze gaan het eerst proberen [in het GO] en een keer dubbelen enzovoort. 
ZV3: Maar ik denk dat -- allé, de beperking van een kleuterschool -- een kleuterklas en een lagere 
school-klas is ook -- ik zal niet zeggen overal, maar vaak wel heel verschillend. En ge ziet ook bij 
kinderen die -- er zijn kinderen die in de kleuterschool wel wat zorgkinderen zijn en die helemaal 
floreren in het -- "mijn werkbank!" Allé, we zien bij veel kinderen met een vermoeden van ASS dat die 
vanaf het eerste [leerjaar] ineens veel gemakkelijker meedraaien. Maar andersom ziet ge ook wel dat 
er een aantal kinderen zijn die het heel moeilijk hebben met de meer klassikale aanpak.  
ZV1: Minder differentiatie. 
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CLB4: Ja! Neemt een kind met het syndroom van Down of een kind met een mentale retardatie, die 
kan in de kleuterklas nog in de poppenhoek zitten of met de blokskes spelen en ondertussen doen de 
andere kinderen iets anders. Maar daar moet die opeens lezen en schrijven en andere dingen doen die 
dan toch… (instemming) (FG4KO) 
 

Eén CLB-medewerker verwijst naar praktijken die erop wijzen dat ook administratieve 

aangelegenheden soms een rol spelen in het exacte moment van doorverwijzing. Ze vertelt dat 

sommige scholen leerlingen zoveel mogelijk willen houden tot 1 februari, om deze leerling nog mee 

te kunnen tellen in hun leerlingenaantal. Ze vindt het belangrijk dat leerlingen tijdig naar het BuO 

gaan, en eerder bijvoorbeeld na een schoolvakantie dan na 1 februari. 

 

CLB2: Maar ik heb een hekel aan kinderen nog later verwijzen naar het BuO. (instemming) Dus als die 
gaan, liefst tijdig. En dan liefst na de kerstvakantie dat ze na de kerstvakantie kunnen beginnen als ze 
dan toch moeten gaan. Niet die 1 februari-gezever, dat we daar vanaf zijn. (gelach) Dus dat is wel 
duidelijk bij mijn basisscholen dat die datum niet mag spelen. (FG1LO) 
 
CLB3: Sommige scholen trekken het zodanig lang -- 
CLB2: 1 februari. (gelach) Ja maar, dat is niet om te lachen. Ik heb vandaag eentje gehad, gesprek met 
de papa, doorverwijzing type 1 waarvan de zorgjuf dan dacht "misschien kunt ge wachten tot 1 
februari… (verontwaardiging) (FG5BuO) 
 
CLB7: Nu, wat bij mij nu ook wel zo'n drempel is -- Ik heb zo één school waarbij leerkrachten, zorgjuf 
en CLB vaak wel dezelfde visie hebben van "ok, dit kind kan misschien beter functioneren in 
buitengewoon." Maar waarbij de directie vaak tegen ouders zegt "we gaan dat wel oplossen, we gaan 
dat wel oplossen." (instemming) En dat zorgt ook wel hindernissen. Een directie die eigenlijk zegt van 
"neen neen, laat ze maar hier." En die wel vaak met die 1 februari aan het zwaaien is. (FG1LO) 

 

Het moment van doorverwijzing moet volgens een CLB-medewerker afgestemd zijn op de gevoelige 

periodes voor ontwikkeling. Volgens de deelnemers gaan de meeste leerlingen over naar het BuO bij 

de overgang van het kleuter naar het LO. Deelnemers zijn van mening dat dit zowel te maken heeft 

met de aard van deze onderwijsniveaus als met de aard van de leerlingproblematiek. Ze menen ook 

dat de structuur van het BuO, met name de aanwezigheid van type 1 en type 8 in het LO, hierin 

bijdraagt. Daarnaast hebben ouders soms verwerkingstijd nodig bij een mogelijke overgang naar het 

BuO en is de werking binnen het KO anders dan de werking binnen het LO. Het moment van de 

leerling telling binnen scholen kan het moment van doorverwijzing ook beïnvloeden. 

 

 

DEEL II – Gepercipieerde effecten, succesfactoren en moeilijkheden in TnZ 

In deel II staan we stil bij mogelijke oordelen die men kan maken bij het toeleidingsproces naar zorg. 

Vooreerst staan we stil bij hoe de deelnemers de effecten van de toeleiding ervaren (paragraaf 6). 

Vervolgens staan we stil bij de manier waarop deelnemers een toeleidingsproces evalueren, en meer 

concreet de factoren in het toeleidingsproces die een rol spelen in dit evaluatie oordeel (paragraaf 

7). Tot slot belichten we ook moeilijkheden in de TnZ die naar voren kwamen gedurende de 

focusgroep gesprekken (paragraaf 8). 

6. Gepercipieerde effecten van TnZ 

Aan alle deelnemers werd gevraagd hoe het met de leerling in hun casus verder verliep na de TnZ. 

Zoals blijkt uit de antwoorden, kan de toeleiding naar elke soort van zorg in het algemeen vooral 
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positieve veranderingen ofwel geen veranderingen met zich meebrengen. Soms volgt men het 

advies tot TnZ niet op of wordt de zorg vroegtijdig afgebroken en keert men terug naar de 

beginpositie.  

Er werd nooit verteld dat een bepaalde TnZ een negatief effect had. Enkele uitspraken suggereren 

echter dat wanneer er geen verandering op gang komt, dit als negatief ervaren wordt. 

ZV2: Dat verloopt heel goed en ze zijn heel tevreden. Het kind is helemaal opgebloeid. (FG1LO) 
CLB7: Ik krijg heel frequent de vraag [van leerlingen uit het BuSO] om verder te studeren of om naar 
het deeltijds onderwijs te gaan. De vraag komt als ze dan afgestuurd zijn in het BuSo, het vijfde jaar 
gedaan hebben, dan komt de vraag om nog een gewoon BSO aan te vatten dan in de derde graad. 
Meer en meer zien we dat daar ook wel interesse voor is. En dat is soms wel met succes. […] Eentje die 
zelfs afgestudeerd is daar en secundair diploma heeft kunnen halen. Kapster weliswaar, maar kom, het 
is toch een prestatie. (FG5BuO) 
 
ZV4: Bij mij [leerling met gedragsproblemen] is het niet goed afgelopen. Ja, uiteindelijk is er geen 
tweede time-out gekomen, omdat de leerkracht zoiets hadden van "dan kan hij niet meer slagen." Hij 
was dus geslaagd maar ik heb ondertussen al telefoon gehad van de leerlingbegeleider van de nieuwe 
school dat het daar niet goed gaat. Als er niks aan de problematiek echt wordt gedaan dan mag hij nog 
25 scholen proberen. Dat gaat moeilijk blijven. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

Het positieve effect van de TnZ verliep in de casussen soms op een indirecte manier. Zo kan de TnZ 

andere zorg mogelijk maken wat op zijn beurt ten goede komt voor de leerling, zoals aan bod kwam 

binnen de focusgroep van het KO en één focusgroep van het SO. Een zorgverantwoordelijke vertelt 

bijvoorbeeld dat een leerling door BSH een diagnose heeft gekregen, waardoor deze leerling in 

aanmerking kwam voor GON-begeleiding. 

ZV2: In mijn casus is dat ook alleen maar positief geweest, in de zin van dat het voor XXX, die het 
onderzoek gevoerd heeft, waardoor hij de diagnose heeft gehad, waardoor hij GON-begeleiding heeft 
gekregen waardoor nu kan uitgekeken worden naar specifieke zorg omdat soms heb je daar ook alleen 
maar recht op als er een stempeltje is. Gewoon al die GON-begeleiding heeft ook weer heel veel 
deuren geopend en weer wat bruggen kunnen maken. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

Veel respondenten binnen het GO gaven echter aan dat ze nog niet wisten welk effect de TnZ op de 

leerling had. Zo vertellen ze dat er tijd nodig is om het effect te zien en dat ze zelf niet altijd 

(voldoende) bij de leerling betrokken blijven om het effect van de TnZ te evalueren. Soms kunnen 

leerlingen ook niet altijd dadelijk terecht bij de gewenste zorg, waardoor het effect nog op zich laat 

wachten. 

CLB2: Ja, maar van de toeleiding naar iets weet ik niet altijd of dat een goede zaak is voor een kind. Dat 
blijkt achteraf maar. (FG1LO) 

ZV3: Ge ziet ook vaak nog geen uitkomst. Zeker na een eerste graad. Dan is de toeleiding soms pas 
gebeurd en die moet dan toch nog een aantal jaartjes doorgaan misschien. Dus wij zien dat niet altijd. 
Ook niet als de leerlingen vertrekken bij ons, wij hebben iets in gang gezet, maar dan verdwijnt het. 
(FG3 SOBSOKSOTSO) 

CLB4: Maar voor ons is het natuurlijk vaak dat het dossier verdwijnt als ze van de gewone school naar 
het bijzonder onderwijs gaan want dan komt dat in een ander team terecht. Dus dan zien wij die 
casussen niet meer. (FG4KO) 
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CLB1: Hij staat nu op een wachtlijst en dat zal nog heel lang zijn dat die op die wachtlijst staat, 
vermoed ik. We zullen dan wel zien hoe het verder loopt. Hij is ook van school veranderd binnen een 
ander CLB-gebied. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

In het algemeen lijkt welbevinden na de TnZ makkelijker te beoordelen dan leerwinst, waar men 

meer langetermijndoelen beoogt. Deelnemers spreken namelijk meer over het welbevinden van het 

kind dan over de leerwinst wanneer we vroegen naar de effecten van de toeleiding. 

De TnZ heeft doorgaans ofwel positieve effecten ofwel geen effect. Wanneer de TnZ echter geen 

effect teweeg brengt, kan dit ook als negatief ervaren worden. Het positieve effect verloopt soms 

ook via een indirecte manier. Veelal is het effect van de TnZ niet dadelijk merkbaar en kan men 

eerder het effect op het welbevinden evalueren dan het effect op de leerwinst.  

7. Gepercipieerde succesfactoren in de TnZ 

Ter voorbereiding van de focusgroepgesprekken werd aan de deelnemers gevraagd een casus voor te 

bereiden waarvan ze vonden dat de TnZ in het algemeen goed was verlopen en een casus voor te 

bereiden waarvan ze vonden dat de TnZ eerder minder gunstig was verlopen. Verdere richtlijnen 

omtrent wat wij verstonden over een ‘goede’ of ‘slechte’ casus gaven we niet. We vroegen de 

deelnemers bij het voorstellen van hun casussen of ze dit een voorbeeld vonden van een goede TnZ 

dan wel of ze dit een voorbeeld vonden van een minder goede TnZ. Nagenoeg alle deelnemers 

vertelden dat het moeilijk was de casussen in te delen in deze twee categorieën; aan elke casus 

waren goede en minder goede kanten volgens hen. Het toeleidingsproces is heel dynamisch, 

waardoor verschillende aspecten goed of minder goed kunnen gaan. Meningen over wat ertoe leidde 

dat men een casus als goed of niet goed beschouwde, verschilden tussen verschillende betrokkenen. 

Het perspectief van waaruit naar de TnZ wordt gekeken, bepaalt mee het evaluatieoordeel. 

ZV2: Ik ben in eerste instantie op school bezig met alle leerproblematieken en dan moet ik ook zeggen 
dat ik het heel moeilijk vond om voor die rating. Om voor de meeste van casussen zijn er zowel 
positieve als negatieve aspecten en ik kan niet spreken van eenduidige succesverhalen of van 
eenduidige mislukkingen. (instemming) Ik kon ze op die manier niet indelen. Ik zie gewoon in elke case 
opnieuw valkuilen en succeselementen. […] Wat is succesvol? Voor ons succesvol? Voor dat kind 
succesvol? Voor die ouders? Dus als ge over zorg spreekt, is het heel moeilijk om over successen te 
spreken. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB2: Goh, ja… De verwijzing op zich was negatief want ze wilden haar na drie weken terug in het GO 
laten starten en we hebben haar dan een jaar laten dubbelen dus… Is dat positief? Is dat negatief? Nu 
doet ze het relatief goed. Ze zit nu een jaartje achter, ze zit in het vijfde leerjaar. Maar ja… Het 
welbevinden blijft zeer laag… (FG5BuO) 

CLB1: Ik had niet zo echt iets dat het echt heel negatief of heel positief [was]. Soms zijn er zo positieve 
en negatieve kanten tegelijk in een casus vind ik. Aanvankelijk was het eerst niet zo goed verlopen, 
maar daarna was dat dan toch goed verlopen. (FG4KO) 

Desalniettemin vonden we toch enkele algemeenheden terug doorheen de verschillende 

focusgroepsgesprekken. Deelnemers binnen verschillende focusgroepen haalden enkele gelijkaardige 

factoren aan die voor hen een grote rol spelen in hun perceptie van het welslagen van de TnZ. Zo 

vonden we gelijkaardige uitspraken terug wat betreft de betrokkenheid en doelgerichtheid tijdens 

het toeleidingsproces (paragraaf 7.1.), het uiteindelijke resultaat van de TnZ (paragraaf 7.2.) en de 

duurtijd van de TnZ (paragraaf 7.3.).  
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Deze factoren zijn sterk verweven met elkaar, waardoor deze oplijsting en structurering van 

(afzonderlijke) factoren eerder kunstmatig is. Vaak zorgde een combinatie van factoren ervoor dat 

men de toeleiding als goed of minder goed bestempelde. Daarnaast kan éénzelfde aspect door de 

ene deelnemer als een positieve factor beschreven worden en door een andere deelnemer als een 

negatieve factor. Zo kan bijvoorbeeld een lange duurtijd van TnZ als goed worden bestempeld omdat 

op die manier het proces zorgvuldig doorlopen werd, terwijl het ook als slecht kan gezien worden 

omdat er zo kansen gemist werden.  

7.1. Betrokkenheid en doelgerichtheid TnZ 

Binnen alle focusgroepen haalden deelnemers procesmatige aspecten aan om de TnZ te evalueren. 

Zo bespraken ze de betrokkenheid van en communicatie tussen verschillende partijen bij het 

evalueren van de TnZ, waarbij vooral schoolpersoneelsleden, CLB-medewerkers en ouders vernoemd 

werden.  

Een positieve TnZ beschrijven deelnemers als een proces waarbij er veel en open communicatie en 

samenwerking is. Hier werd uitvoerig over gepraat binnen alle focusgroepen. Bij een positieve TnZ is 

er veel overleg en worden alle stappen samen besproken. Het hele proces is hierbij duidelijk, eerlijk 

en transparant voor iedereen, waarbij vooral ouders, zorgverantwoordelijken en leerkrachten 

spontaan genoemd worden door de deelnemers. Er wordt constructief samengewerkt, informatie 

wordt gedeeld en betrokkenen staan open voor elkaars inbreng.  

CLB1: Een succes of een falen hangt niet altijd af denk ik van of die jongere uiteindelijk op zijn plaats 
terechtkomt. [Het hangt ook af van] hoe is dat gegaan, hoe zijn de contacten geweest? (FG3 
SOBSOKSOTSO) 

ZV2: Vooral een duidelijk proces dat er al gelopen is. Een aantal gesprekken dat je inderdaad ziet van 
wat kunnen we nog extra doen. Ook evalueren van ‘het lukt niet’. Ik denk dat vooral open 
communicatie [belangrijk is]. Ik heb zo ooit een keer eentje gehad en die ouders stonden met dat kind 
op 1 september aan onze school. Ik had nog nooit gehoord van dat kind. Ik bel dus naar die school van 
"wat is er aan de hand?" "ah ja, we hebben die doorverwezen." Maar dat waren dan ook nog 
anderstaligen mensen, dus die konden zich ook heel moeilijk uitdrukken en dan denk ik van "ja, hier 
mankeert iets aan het proces." Dat is daar gestopt op het moment van "we gaan een keer gaan kijken" 
of had ik nu misschien al een keer een telefoontje gehad van "kijk, het zou kunnen dat die mensen 
komen.[…] Op die moment kunt ge niet iedereen bereiken die ge moet bereiken. En ik denk zo proces 
en communicatie, dat dat vooral zo'n factoren zijn die maken dat ge kunt zeggen van "ah ja, dit zit hier 
goed." (FG5BuO) 

CLB8: En ook zo gewoon het gevoel dat iedereen openstaat voor elkaar. Dat maakt dat het werken 
echt wel gemakkelijk wordt. (FG1LO) 

CLB2: Bij Sanne was het zo dat de mama het eerste contact heeft gelegd met de titularis. En ik merk 
dat titularissen daar niet allemaal even gemakkelijk mee om kunnen gaan. Hoe ga je om met ouders 
die een vraag stellen waar dat je niet direct weg mee raakt? En wat doe je dan verder? Want in dit 
geval… Normaal gezien is dat ook iets dat op de cel [leerlingbegeleiding] wordt besproken en bekeken 
wie gaat wat doen. Dat was nu niet gebeurd. Dus de kernleerkracht met alle goede bedoelingen is 
direct aan het werk gegaan, maar heeft aantal dingen vergeten op dat moment waardoor dat er op 
een bepaald moment toch heel wat wrevel is ontstaan bij de andere partijen. Er was geen 
transparantie. Niemand wist eigenlijk hoe het zou gaan. Er werden een aantal leerlingen bij haar 
uitgenodigd die absoluut geen idee hadden van waar het over ging. Dus ik denk dat het ook heel 
belangrijk is dat er voldoende overleg is, duidelijkheid van wie wat gaat doen. En inderdaad, heel 
belangrijk om af te spreken in een overleg welke stappen we gaan doen, wat gaan we uitvoeren. 
(FG2SOASOKSOTSO) 
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Het nastreven van een duidelijk omschreven en gezamenlijk doel beschrijven de deelnemers ook als 

een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de TnZ. Dit werd eveneens meermaals 

aangehaald binnen alle focusgroepen. Sommigen beschrijven dit zelfs als doorslaggevend in het 

proces van TnZ. Enkele deelnemers hebben echter de ervaring dat het niet altijd makkelijk is om alle 

neuzen in dezelfde richting te krijgen. Soms kunnen doelen ook te hoog gegrepen zijn volgens een 

CLB-medewerker. 

ZV3: Zolang dat je het gevoel hebt dat je ergens naartoe aan het werken bent, is het positief. En soms 
dan weet ge "we moeten via deze omweg of…" maar dan nog is dat positief. Als ge maar het gevoel 
hebt dat ge planmatig ergens naartoe gaat. (FG4KO) 

CLB3: Het is heel moeilijk om alle betrokken op dezelfde lijn te krijgen. (instemming) En zo lang dat dat 
niet lukt, lukt de doorverwijzing ook niet. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

CLB1: Het is de betrachting denk ik, van een kind dat zich goed voelt en… Maar ik denk dat dat soms te 
hoog gegrepen is. Dat we voor onszelf soms die lat [te hoog leggen]. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

De betrokkenheid van verschillende partijen is volgens enkele deelnemers binnen het LO nodig om 

een breed beeld te krijgen van de leerling en de situatie. Een brede beeldvorming vergroot volgens 

de deelnemers uit het LO de kans op een juiste TnZ, een TnZ die tegemoet komt aan de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Hoewel een juist beeld van de leerling belangrijk is volgens deze 

deelnemers, lijken vooral de ouders en schoolpersoneelsleden betrokken te worden bij deze 

beeldvorming en niet de leerling zelf (zie ook paragraaf 3.3.). 

CLB10: In mijn casus was het ook vooral het feit dat ik een brede beeldvorming heb kunnen maken. 
Dat ik zowel met de school als met de ouders een gesprek heb kunnen hebben waarin ik de problemen 
die zich stelden, wel breed heb kunnen bevragen en zelf ook onderzoek heb kunnen doen. Waardoor 
dat op de moment dat ik doorverwees redelijk zeker was van het advies dat ik gaf. (FG1LO) 

CLB4: Ik vind dat een spijtige zaak. Dat dat op die manier gebeurt. […] Dat de advisering naar ouders 
toe eigenlijk gebeurt zonder voldoende stavend onderzoek. Dat je niet kan nakijken van "wat is hier 
eigenlijk het probleem?" Dat dat eigenlijk een heel oppervlakkige beslissing geweest is. (FG1LO) 

In principe is - volgens deelnemers binnen alle focusgroepen - de inbreng van alle betrokkenen bij de 

hoger beschreven aspecten, communicatie en samenwerking, doel voorop stellen en beeldvorming, 

wenselijk. In de praktijk blijkt het echter bijzonder moeilijk om dit te realiseren; in heel wat casussen 

werden niet alle partijen betrokken in de TnZ. Er werden voorbeelden gegeven van casussen waarbij 

het CLB, de school, de ouders of de leerling zelf niet of te weinig betrokken werden, aldus de 

deelnemers. De kwaliteit van het toeleidingsproces kan volgens de deelnemers beïnvloed worden 

door het al dan niet expliciet betrekken van alle nodige partijen. 

CLB4: Ik zal dan een minder goede begeleiding beschrijven. Het was een TnBuO waarbij het CLB nogal 
vrij laat betrokken is. De doorverwijzing is eigenlijk uitgeschreven en besproken met de ouders door de 
leerkrachten zelf met het gevolg dat heel veel dingen achteraf nog moesten besproken worden. En dat 
had ik liever anders gezien. FG1LO) 

CLB2: Bij Sanne was het zo dat de mama het eerste contact heeft gelegd met de titularis. Normaal 
gezien is dat ook iets dat op de cel wordt besproken en bekeken wie gaat wat doen. Dat was nu niet 
gebeurd. Dus de kernleerkracht met alle goede bedoelingen is direct aan het werk gegaan, maar heeft 
aantal dingen vergeten op dat moment waardoor dat er op een bepaald moment toch heel wat wrevel 
is ontstaan bij de andere partijen. (FG2SOASOKSOTSO) 
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ZV4: Ja, in gesprek gaan en ook naar de ouders toe. Proberen heel begripvol te reageren. Ik merk dat 
leraren dat niet altijd doen, omdat die actie willen, een snel resultaat. (FG2SOASOKSOTSO) 

Uit de analyse bleek dat vooral CLB-medewerkers uitspraken deden over het belang van open 

communicatie, samenwerking, doelgerichtheid en beeldvorming. Zorgverantwoordelijken praatten 

hier in het algemeen minder over. 

7.2. Resultaat van TnZ 

Binnen alle focusgroepen haalden deelnemers de eindsituatie na afloop van de TnZ aan als 

evaluatiecriterium voor de TnZ. Opvallend is dat binnen alle focusgroepen vooral het welbevinden 

van het kind als belangrijke meetstaaf voor de TnZ naar voren kwam. Volgens sommigen is dit zelfs 

de allerbelangrijkste meetstaaf; zij stellen het welbevinden van het kind centraal, eerder dan de 

leerwinst of betere leerresultaten. Een TnZ is in hun ogen succesvol wanneer dit het welbevinden van 

het kind in positieve mate heeft beïnvloed. Leerwinst is volgens een zorgverantwoordelijke ook maar 

mogelijk zodra er welbevinden is. 

CLB4: Dat dat kind erbij gebaat is. (FG4KO) 

ZV2: Voor mij is het een succes als de leerling, de leerling er beter van geworden is! (instemming) Op 
welke manier dan ook. Dat hoeft nog niet eens zijn, zijn jaar te halen. Maar gewoon dat die een stap 
verder staat. Voornamelijk de leerling. Dat is mijn eerste zorg. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB8: De leerling is het belangrijkste, maar als alle partijen voortgeholpen zijn, is het zeker een win-
win. Nu ik denk ook wel dat het belangrijk is dat ge gaat kijken van niet alleen "is er leerwinst voor de 
leerling?" maar er moet eerst welbevinden zijn voordat de leerwinst kan komen. Ik denk dat de 
leerling daar wel centraal moet staan als ge van een succes wilt spreken. (FG2SOASOKSOTSO) 

Anderen binnen alle focusgroepen bestempelden de TnZ als positief of negatief naargelang de 

geboden hulp wel of niet tegemoet kwam aan de problemen. Wanneer de problemen werden 

‘opgelost’ of gestabiliseerd door de TnZ, spreken ze met andere woorden over een positieve TnZ. 

CLB1: Ah, ik vond dat eigenlijk wel een goede casus. Waarom? De situatie is gestabiliseerd. Er is wel 
een kentering in de situatie gebracht kunnen worden. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB4 (over de minder succesvolle casus): Ze zit nu in het BuO en het probleem is hetzelfde. De 
problemen zijn niet opgelost. (FG5BuO) 

Binnen alle focusgroepen bestempelden sommigen de TnZ ook als positief wanneer het proces van 

de TnZ effectief heeft geleid tot een TnZ. Wanneer de leerling met andere woorden de extra zorg 

ontvangt waar deze volgens hen nood aan heeft, spreken zij van een succesvolle TnZ.  

ZV1: Het is ook een positief verhaal. […] Dat heeft drie jaar geduurd om haar te overtuigen om BSH te 
aanvaarden en om eigenlijk GON-begeleiding in te schakelen. En dat is gelukt. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB7: Ik heb een positieve casus. Niet zozeer omdat het probleem is opgelost, maar wel omdat ik die 
mensen tot hulpverlening heb gekregen. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB3: Bij mij dat het [de TnZ] gewoon niet gelukt is. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

De tevredenheid van betrokken partijen bij de TnZ werd tevens aangehaald als evaluatiecriterium 

bij de TnZ binnen alle focusgroepen, met uitzondering van de focusgroep binnen het KO. Wanneer de 
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betrokken partijen tevreden zijn na de TnZ, beschouwen zij dit als een positieve toeleiding. Vooral de 

tevredenheid van schoolpersoneelsleden en ouders wordt vernoemd. Één zorgverantwoordelijke 

vindt dat vooral degene die de hulpvraag aanvankelijk stelde, tevreden moet zijn. 

CLB9: […] "Hoe voelen de ouders zich, hoe voelt het school zich, hebben zij het gevoel dat zij 
voldoende ondersteuning hebben gekregen?" Ik denk dat dat belangrijk is, dat alle partijen tevreden 
zijn. (FG1LO) 

ZV5: Ja. Ik zou denken dat het er vanaf hangt wie de hulpvraag stelt of dat het een succes is. Als de 
leerkrachten een hulpvraag stellen en als die zich geholpen voelen, dan is dat toch een succes denk ik. 
Het hoeft niet altijd de leerling te zijn die zelf een hulpvraag heeft. (FG2SOASOKSOTSO) 

Er kan een verschillende beleving over proces en resultaat van de TnZ zijn naargelang het perspectief 

van waaruit de TnZ wordt geëvalueerd. Zo kan een leerkracht of de school het toeleidingsproces en –

resultaat anders beoordelen dat de ouders of de leerling. Wanneer de hulpverlener zijn doel bereikt, 

kan deze van een succes spreken, terwijl de leerling dat doel misschien niet voor ogen had. 

7.3. Duurtijd TnZ 

Enkele deelnemers binnen de focusgroepen van het SO haalden de duurtijd van de TnZ aan bij de 

vraag naar wat een goede en minder goede TnZ maakt. Wanneer het proces van de TnZ lang duurt 

kunnen de problemen verergeren en een cumulatief karakter krijgen. Het geduld van 

schoolpersoneelsleden blijkt ook niet oneindig te zijn, waardoor het proces van de TnZ volgens de 

deelnemers niet te lang mag duren. 

ZV5: Die dubbelheid bij mij komt een stukje door het feit dat dat voor hem lang geduurd heeft voor hij 
eigenlijk tot hulp kon komen die voor hem nodig was. Maar dus voor mij ging dat tempo te traag en ik 
zag hem eigenlijk verder afglijden dan vooruitgaan. […] Die leerling zit nog altijd bij ons op school en 
voor een aantal vakken heeft die nog dezelfde leerkrachten. En je merkt dat dat lontje bij die 
leerkrachten wel wat korter geworden is. En wat eigenlijk spijtig is, want nu heeft hij de juiste hulp en 
af en toe maakt hij een uitschuiver en nu is de reactie van bepaalde leerkrachten extreem waar dat 
andere collega's ook van schrikken van "wat krijgt gij nu ineens?" Ik bedoel… Dat het lontje wat korter 
is, omdat het lang geduurd heeft. (FG2SOASOKSOTSO) 

Deelnemers beschrijven dat het belangrijk is om veel en open communicatie te hebben gedurende 

het toeleidingsproces met alle betrokkenen. Een duidelijk omschreven en gedragen doel moet 

nagestreefd worden en de TnZ moet gebeuren op basis van een brede beeldvorming van de leerling. 

Om een goede toeleiding te verwezenlijken moeten alle betrokkenen bijdragen aan deze 

samenwerking, hoewel dit in de praktijk moeilijk blijkt te zijn. 

Het resultaat of de finaliteit van de TnZ kleurt de perceptie op het toeleidingsproces. Het 

welbevinden van het kind bleek een belangrijke meetstaaf voor de TnZ te zijn. Hieraan gerelateerd 

werd de TnZ als positief of negatief bestempeld naargelang de hulp wel of niet tegemoet kwam aan 

de ervaren problemen, het al dan niet lukken van het toeleidingsproces zelf, en de tevredenheid van 

de betrokken partijen. 

 

De duurtijd van het toeleidingsproces speelt voor sommigen ook een rol bij de evaluatie van het 

ervan. Het toeleidingsproces mag niet te lang duren om van een succes te kunnen spreken. 
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8. Moeilijkheden in de TnZ 

Doorheen de focusgroepsgesprekken worden verschillende moeilijkheden of knelpunten in de TnZ 

beschreven. Achtereenvolgens bespreken we moeilijkheden door onduidelijkheid omtrent welke 

zorg het meest gepast is voor de leerling en onjuiste verwijzingen (paragraaf 8.1.), een beperkte 

bereikbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit van CLB-medewerkers en schoolpersoneelsleden 

(paragraaf 8.2.) en moeilijkheden en bezorgdheden bij de TnZ door decreetswijzigingen (paragraaf 

8.3.). 

8.1. Onduidelijkheid omtrent gepaste zorg en onjuiste verwijzingen 

Uit verschillende casussen bleek – omwille van de complexiteit van de problematiek - dat het niet 

altijd eenduidig is welke zorg het meest aangewezen is voor een bepaalde leerling. Een CLB-

medewerker vertelt bijvoorbeeld dat de school dacht aan een type 8 verwijzing, terwijl zij eerder aan 

logopedie dacht. Vaak werd ook beschreven dat leerlingen na een TnZ ofwel stopten met deze zorg 

ofwel alsnog, al dan niet door eigen toedoen, voor een andere soort zorg kozen. Het lijkt alsof er 

binnen de hulpverlening voor leerlingen niet altijd pasklare oplossingen zijn. 

 

CLB5: We hebben daar dan met die ouders over gebabbeld, een gesprek over gedaan om zo wat 
coachend met hen op weg te gaan, zowel naar de leerkracht als naar de ouders. En dan hebben we die 
jongen wel wat verder opgevolgd. Bleek eigenlijk na verloop van tijd dat die problemen eigenlijk wel 
gebeterd waren, maar dat taalprobleem bleef bestaan eigenlijk. Dan hebben we met de school en de 
ouders bekeken hoe de interne zorg daar beter op kan inspelen en ook wat de ouders zelf eventueel 
kunnen doen. Dan hebben we de mensen doorverwezen naar een vrijetijdsaanbod eigenlijk van sport 
voor kleuters dat de school daar organiseerde na de schooluren. Zowel om Nederlands te leren als om 
zijn bewegelijkheid beter te reguleren. Dan hebben wij nadien eigenlijk ook nog eens een gesprek 
eigenlijk toen bleek dat die taalproblemen heel hardnekkig waren en niet goed opgelost raakten en 
dat de school ook al dacht aan een eventuele type 8 verwijzing wat dat bij mij eigenlijk wrong omdat ik 
dacht dat dat niet de meest wenselijke aanpak was voor die jongen. En ja, dan heb ik die onderzocht 
enzo en dan hebben we die uiteindelijk toch door proberen te verwijzen naar logopedie hoewel dat 
eigenlijk niet gebruikelijk is bij anderstaligen, maar omdat ouders aangaven dat ook in de eigen taal 
toch wel een taalachterstand was in het Arabisch dan en ook omdat de school een heel zorgtraject 
gegaan had en omdat ik uit mijn onderzoeksgegevens wist dat er een heel ernstige taalachterstand 
was in het Nederlands, dat dat ook zo was in het Arabisch en dat die jongen een goede begaafdheid 
had, heb ik dan toch gezegd dat die jongen wel naar het eerste kon, maar dat er dan toch best logo 
werd ingeschakeld. (FG4KO) 

 

Enkele CLB-medewerkers vertellen dat verschillende hulpverleners een verschillende visie kunnen 

hebben omtrent welke BSH het meest aangewezen is. Zo kan bijvoorbeeld een Centrum voor 

Ontwikkelingsstoornissen doorverwijzen naar een Centrum voor Ambulante Revalidatie, wat dan 

weer doorverwijst naar een logopedist, dewelke allemaal nieuwe onderzoeken uitvoeren. Op die 

manier kan er echter veel tijd verloren gaan vooraleer het kind geholpen wordt, aldus de CLB-

medewekers. 

CLB9: Ik vind ook vaak de manier van werken binnen instanties. Wij verwijzen vaak door naar 
revalidatiecentrum voor een multidisciplinair onderzoek. Maar wij merken bijvoorbeeld, wij verwijzen 
door naar het COS, zij doen een heel onderzoek, dat COS komt tot het besluit "wij willen dat dat kind 
in begeleiding gaat op verschillende vlakken." Dus dat gebeurt dan in een revalidatiecentrum. Wij 
nemen contact op met CAR XXX. Wij melden die aan, dus op dat moment heeft dat kind al één jaar 
"verloren" - dat is een beetje dubbel - met onderzoeken in het COS. Wij melden die aan bij CAR en wat 
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zegt CAR? "Wij gebruiken die onderzoeksresultaten niet, wij doen alles opnieuw." Voilà, en alles begint 
opnieuw. 

CLB1: En dan nemen zij [CAR] heel vaak de begeleiding toch niet op. Dus dan doen ze terug opnieuw 
dan die onderzoeken en dan is het van "ah ja, logopedie." Terwijl dat wij dan zien van al die 
domeinen… Logopedie? Dan kunnen wij daar zo niet bijkomen. Of dan zeggen ze van "nog Franstalig 
onderzoek" -- alle, dat dat dan hun moedertaal is of hun tweede taal of… -- En dan, ge raakt daar 
nergens. (FG1LO) 

 

Binnen de focusgroep van het KO wordt ook verteld dat het niet altijd duidelijk is welke BSHer zich 

waarmee bezig houdt. Deelnemers vertellen dat geboden hulp voor eenzelfde probleem kan 

verschillen van BSHer tot BSHer. Ze beschrijven dit ook als een drempel, omdat ze niet weten hoe de 

BSHer te werk zal gaan en dit dus niet als criterium kunnen hanteren bij het zoeken naar de juiste 

BSHer voor een bepaald kind.  

CLB4: Ik vind een drempel maar dat ge vaak te weinig zicht hebt op de echte expertise van die mensen 
die BSH geven. Dat blijft heel vaak zeer vaag. Ze noemen allemaal logopedisten, maar voor de ene is 
de hulp die ze bieden een soort van huiswerkopvolging, bij de andere is dat echt remediëren tot op 
het bot. En daar is het heel moeilijk om daar openheid in te krijgen. Ook in die verslagen. Ze geven dan 
een verslag over testen of… maar niet over wat ze effectief gedaan hebben. En dat vind ik soms ook 
een drempel, omdat ge soms ook niet goed weet van wie stuur ik die nu, wat kan die persoon, dat 
doet die persoon. En daarmee overleggen vind ik soms ook echt een drempel om te weten echt van "ik 
stuur ze naar die of naar die." Als ge weet het kind heeft dat of dat of dat expliciet nodig. (FG4KO) 

 

8.2. Bereikbaarheid, beschikbaarheid en continuïteit van schoolinterne en -externe 

hulpverleners 

Een CLB-medewerker beschrijft dat ze door de vormgeving van haar werk niet altijd even bereikbaar 

en beschikbaar is. Een CLB-medewerker is namelijk steeds verbonden aan meerdere scholen en zit 

vaak in vergaderingen zowel op school als op het CLB. Daardoor is ze moeilijk telefonisch bereikbaar 

en ook niet altijd beschikbaar voor iedereen. 

Daarnaast kan het hoge aantal vrouwen binnen het onderwijs ook een moeilijkheid zijn voor de TnZ. 

Veel schoolpersoneelsleden en CLB-medewerkers onderbreken tijdelijk hun werk wegens 

zwangerschap of ouderschapsverlof. Opvolging en continuïteit in de zorg voor leerlingen wordt 

daardoor bemoeilijkt. De vrouwelijke aanpak die vaak op communicatie en beleving gericht is, sluit 

volgens een CLB-medewerker ook niet aan bij de behoeften van alle leerlingen. Zo hebben sommige 

leerlingen behoefte aan een meer directe en directieve aanpak 

CLB5: Maar misschien hand in eigen boezem dan als CLB-medewerker… Ik doe mijn uiterste best, ik 
werk hard vind ik zelf, maar ik ben niet zo gemakkelijk bereikbaar altijd. Ik zit veel op school, ik kom op 
verschillende scholen, ik ondersteun collega's, ik stuur een team bij, ik zit in vergaderingen. Via e-
mail… Ouders uit een ASO-school, via e-mail communiceren, geen probleem. Die kunnen mij bereiken. 
Mensen die moeten bellen… Dat is moeilijker. Hand in eigen boezem. Ik ben niet altijd zomaar 
bereikbaar. (instemming) Maar ook, wij staan in onderwijs, dus wij hebben onderwijsuren, wij hebben 
flexibiliteit om deeltijds te werken. Wij werken met heel veel vrouwen, denk ik toch als ik hier aan tafel 
kijk. (gelach) Heel veel die in verwachting raken, vervangen worden. Bij ons is dat… De nadelen van 
een vrouwelijke sector zijn heel voelbaar. En dat is misschien ook nog een tweede drempel voor onze 
jongens uit de technische richtingen. Want die zitten daar tussen alle vrouwen die willen babbelen. 
(FG3 SOBSOKSOTSO) 
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Binnen alle focusgroepen van het GO kwam ook het tekort in aanbod binnen BSH aan bod als een 

moeilijkheid in de TnBSH, zowel CLB-medewerkers als zorgverantwoordelijken haalden dit aan. Zowel 

in de gesubsidieerde als in de privé BSH blijken mensen niet (tijdig) terecht te kunnen. Ook indien er 

wel gepaste BSH in de buurt aanwezig is, kan men niet altijd dadelijk starten hiermee; men stoot 

namelijk vaak op wachtlijsten in de BSH. 

CLB2: Het blijft onze zorg dat er heel weinig mogelijkheden zijn in onze regio. […] Dus ik hoop nog altijd 
mijn ei te kunnen leggen om ook daar de zorg uit te breiden, want dat is echt wel nodig. En niet alleen 
privézorg, maar ook betalende dingen die voor onze prioritaire doelgroep in het CLB haalbaar is voor 
de mensen die minder mogelijkheden hebben. Dat is echt rampzalig. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB7: Ja, in mijn casus is er ook doorverwijzing naar kinderpsychiatrie geweest en dat is inderdaad met 
wachtlijsten, enorme wachtlijsten. (FG1LO) 

Doorheen de focusgroepen werden ook moeilijkheden in de TnZ genoemd die binnen het Vlaamse 

schoolsysteem gesitueerd kunnen worden. De vaakst genoemde moeilijkheid die binnen elke 

focusgroep aan bod kwam was een tekort in aanbod binnen het BuO. Doordat er maar een beperkt 

aanbod en te weinig regionale spreiding is binnen het BuO moeten leerlingen lange verplaatsingen 

maken of op internaat gaan; door het beperkte aanbod zijn scholen niet voldoende bereikbaar. 

Scholen voor BuO zijn volgens de deelnemers vaak volzet of kunnen niet tegemoet komen aan de 

noden van alle leerlingen; er zijn ook leerlingen die niet ‘passen’ in het classificatiesysteem van het 

BuO, omwille van de complexiteit van hun problematiek (zie ook paragraaf 8.1.). Een mogelijk gevolg 

hiervan is dat leerlingen en/of ouders soms een diagnose zoeken opdat ze toegang krijgen tot een 

bepaalde school voor BuO. Op die manier wordt ook vaak kostbare tijd verspild in de zoektocht naar 

gepaste zorg. 

 

ZV2: Wat bij ons typisch als argument gehanteerd wordt, is afstand. (instemming) Bij ons is er een 
BSO-school op de gemeente, dus voor naar BuSo te gaan is dat op een andere gemeente en dat is heel 
vaak dat ze zeggen "neen, zo ver mag mijn kind niet gaan, die moet hier dicht bij ons blijven." 
(FG5BuO) 

ZV1: Ja, het is vaak volzet he. Als ge het per schooljaar bekijkt, het is vaak volzet he zo'n BuO. 
(FG5BuO) 

CLB7: Een OV 4 is dan ook het GO, maar dan moet je gaan kijken waar ze dan handel hebben. Dan 
wordt het helemaal lastig he. -- Ik vind het zeer erg, want ik slaap er slecht van. Zijn vraag [van de 
leerling] is al gesteld blijkbaar vorig jaar en die zit daar nu dus gewoon in een time-out, zuurstofklasje 
waar hij dus eigenlijk niet aan zijn trekken komt. Dus hij kan niet de leerstof verwerken dat hij zou 
nodig hebben, hij bouwt niks anders eigenlijk als achterstand op en er is tot nu toe geen aanbod. OV 4 
handel, we hebben nu eigenlijk wel voor autisme een school gevonden in Puurs. Daar zou hij 
bijvoorbeeld -- hij heeft wel motorische problemen. "We kunnen wel type 4 schrijven, maar neen, dat 
kan niet want hij heeft geen autisme." Hij heeft dat al zelf gezegd "ja maar, eigenlijk het is nooit 
onderzocht, misschien een keer onderzoeken of ik geen autisme heb." Ook in andere streken… Hij past 
eigenlijk nergens en er zijn kinderen die eigenlijk nergens passen denk ik. Ofwel dat er geen aanbod 
voor is. (FG5BuO) 

CLB10: Ja, misschien hetzelfde. In onze regio dan bij kinderen met een ernstige taalstoornis. In onze 
regio is dat eigenlijk geen -- zo die taalklasjes type 7, die zijn er bij ons niet. Dus als je echt kinderen 
hebt met een ernstige taalstoornis dan zitten wij soms wel een beetje vast. […] Wij moeten soms zo 
ver gaan, dat die kleutertjes op internaat moeten gaan. Dat is voor ouders echt… (FG1LO) 

CLB5: Ik weet niet of dat mag, maar ik vind in BuSO het aanbod voor onze leerlingen te beperkt. 
(instemmend gemompel) […] Triestig. -- Het aanbod van leren? Scholen doen ongetwijfeld hun best 
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om leuke dingen in te richten en richtingen aantrekkelijk te maken, maar het aanbod is zo beperkt van 
studierichtingen, van verschillende vormen, van scholen ook… Allé… Locaties van scholen. Sommige 
leerlingen hebben maar twee opties in heel Vlaanderen. Dat is dramatisch. En de beweging die de 
regering nu maakt is nog gaan verminderen van het aanbod in het BuO… (FG3 SOBSOKSOTSO) 

Een CLB-medewerker beschrijft een praktijk waar de doorverwijzing naar een school voor BuO 

bepaald wordt door het beschikbare aanbod van scholen in de regio. Wanneer een leerling geen 

school kan volgen in een gepaste school voor BuO, wordt gezocht naar een andere school voor BuO 

waar ze de leerling kunstmatig ‘inpassen’ om hem of haar toch maar scholing te kunnen bieden. Een 

leerling komt dus niet altijd terecht in het type dat het meest geschikt is voor de vastgestelde noden. 

 

CLB5: Ge zei daarstraks ook het verschil tussen type 8 en auti-werking. Wij hebben inderdaad in de 
buurt een school waar ge auti-werking en type 8 hebt. Ja, dat is heel simpel als er geen plaats is… Maar 
je moet echt bellen naar de school "is er plaats in de auti-werking, anders wordt het een type 8." Ja, 
dat is misschien cru om zeggen, maar ja, we moeten die kinderen wel helpen he. Dus wij moeten het 
dan van de school laten afhangen wat dat het type wordt. (FG5BuO) 

 

8.3. Moeilijkheden en bezorgdheden bij TnZ door decreetswijzigingen 

CLB6: M-decreet, integrale jeugdhulp… er hangen heel veel dingen boven ons. Heel veel werk. (FG1LO) 

Recent brachten nieuwe beleidsmaatregelingen wijzigingen aan in de (mogelijke) manieren van 

handelen bij zorgleerlingen. Zo trad in 2014 het nieuwe decreet Integrale Jeugdhulp in werking (zie 

hoofdstuk 1). Uit de uitspraken blijkt dat het inburgeringsproces en de operationalisatie van dit 

nieuwe decreet tijd vraagt. Deelnemers beschrijven dat ze opnieuw moeten uitzoeken hoe ze een 

leerling tot de juiste hulp krijgen, welke stappen ze hierbij moeten ondernemen en wie ze hierbij 

moeten aanspreken.  

CLB3: Dus dan kwamen we wel snel in contact met integrale jeugdzorg die pas aan het hervormen was 
en moesten we eigenlijk gaan uitzoeken hoe we dat probleem moesten aanpakken, ook al stonden we 
al 15 jaar in het vak. (gelach) Ja, daar komt het op neer he. Gaan uitzoeken welk weg is het nu op dit 
moment en welk document moeten we nu juist invullen en op welke manier wordt dat dan verwerkt 
enzovoort. Dat is een paar keer over en weer gegaan, wat dat heel jammer was in dit geval. Hij ging nu 
niet meer naar het school en dat heeft zo lang aangesleept door eigenlijk de hervorming die voor 
niemand echt duidelijk was hoe dat nu weer moest. […] Je vroeg "zijn er bijkomende problemen?" Ja, 
onduidelijkheid in hulpverleningsland. (instemming) Momenteel specifiek op jeugdhulp. Eigenlijk ik 
denk dat veel hulpverleners als een soort kompas hun sociale kaartkennis hebben gebruikt, die ligt op 
zijn gat eigenlijk. (instemming en gelach) En dat is wel heel vervelend, want je zit eigenlijk met 
gebonden handen. Je weet er nog iets van, maar toch eigenlijk weer niet. Naar hulp toe leiden is 
eigenlijk op zich niet zo moeilijk als je weet wat de paden zijn. Maar op dit moment is het licht uit op 
die paden. (FG2SOASOKSOTSO) 

CLB2: Maar ik had eigenlijk een beetje verwacht dat integrale hulpverlening misschien toch een beetje 
mee ging nadenken, maar ik vrees dat dat niet zo is. Ik merk ook dat het heel moeilijk is op dit moment 
in de integrale om -- wij moeten dan zogezegd het a-document invullen als CLB, dat is ons job, dat is 
ons toegemeten vanuit de integrale, maar eigenlijk weten wij vanuit ons CLB - ik spreek specifiek voor 
ons CLB - niet goed van waar moeten we dan terecht, wat moeten we aanvragen, hoe moeten we dat 
dan doen, wie moeten we aanspreken. Het OCJ [Ondersteuningscentrum Jeugdzorg]? Wat doen die 
nog? Wat doen die niet meer? Heel onduidelijk. Ik vind dat er meer duidelijkheid nodig is rond het 
aanbod. (instemming) Wat is er dan en voor wie is dat bedoeld. Wie kan dat aanvragen? Waar moeten 
we daarvoor zijn? Misschien is dat mijn probleem… 
CLB8: Alles qua hulpverlening is wel bepaald, maar de modules… Het is nog onduidelijk wie doet wat 
nu zo eigenlijk precies. (FG2SOASOKSOTSO) 
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Doorheen de uitspraken over het decreet integrale jeugdhulp lijkt het ook alsof de deelnemers door 

deze verandering niet meer goed weten hoe ze leerlingen tot zorg moeten leiden. Ze verliezen tijd 

door de onduidelijkheid en de hervorming lijkt niet volledig aan hun verwachtingen te voldoen. Er 

werden geen positieve zaken vernoemd bij de bespreking van het nieuwe decreet integrale 

jeugdhulp. 

In de periode van de focusgroepsgesprekken stond het M-decreet ook voor de deur (zie hoofdstuk 

1). Zowel tussen algemene vragen naar TnZ door als bij de laatste vraag die specifiek peilde naar hun 

verwachtingen naar aanleiding van het M-decreet, uitten de deelnemers veel bezorgdheden omtrent 

dit decreet. Opnieuw ervaren ze onduidelijkheid over hoe de zorg voor leerlingen vanaf dan zal 

verlopen. Enkelen zien de nieuwe regelgeving zelfs als een bedreiging van hun huidige functie; ze 

hebben het gevoel dat ze hun huidige functie moeten bewaken. 

CLB6: Ja, voilà. Maar het gaat allemaal te snel. Alles verandert en niemand weet nog waaraan en 
waaraf en ik heb het gevoel dat iedereen zijn positie aan het bewaken is en ruzie begint te maken, 
begint te discussiëren met anderen van "neen, dit is voor jullie, wij gaan dat niet doen" en dat 
niemand daar nog gelukkig van wordt en dat is gewoon het grote ding… 
ZV1: De CLB's hebben nu blijkbaar de laatste weken uitvoerige uitleg gekregen over dat M-decreet. 
Maar de scholen? Misschien ligt het aan de directie, ik weet het niet… Op de scholen horen wij dat zo 
boven ons hoofd hangen als een zwaard van Damocles. M-decreet! Wij weten eigenlijk heel weinig 
wat ons te wachten staat. (instemming) 
CLB1: Wat mijn hele grote bezorgdheid is met dat M-decreet, specifiek betreffende doorverwijzing 
naar BuO, is de onduidelijkheid over wat zijn redelijke aanpassingen. Dat vind ik zo'n vage termen en 
de brochure die ik daarover gelezen heb, heeft eigenlijk niks van duidelijkheid bijgebracht. 
(FG2SOASOKSOTSO) 
 
ZV4: Ja, ik denk dat daar langs de andere kant ook een schrik zit van ze gaan naar een andere school 
[een school voor GO]. Ze gaan daar [in de school voor GO] meer moeten doen. Maar wie gaat hen die 
middelen geven, wie gaat hen die ondersteuning bieden. Ze gaan niet één speciaal kind meer in hun 
klas hebben, maar ze gaan er zo vijf - zes hebben. Maar ze moeten het wel nog altijd op hun eentje 
redden met minder kennis van zaken, want ja… Wie gaat ze allemaal bijvormen? Ze kunnen zeggen 
van "ik ga een keer een bijscholing autisme vormen". Maar ze kunnen ze niet allemaal volgen he. En ik 
denk dat daar een hele grote schrik zit. 
CLB1: Ik denk dat veel leerkrachten ziek gaan zijn. (instemming) Ik bedoel, mensen zien het nu soms al 
niet zitten. 
ZV4: En dat is dan in het gewoon. In het BuO gaan ze ook dingen afbouwen. Wij gaan de zware 
gevallen hebben, maar ze gaan bijvoorbeeld bij ons op school naar type 9 gaan, dan gaan er heel veel 
middelen wegvallen. Dus we gaan het ook met minder middelen voor moeilijkere gevallen al gaan 
moeten stellen. Dus in beide doelgroepen eigenlijk zijn er toch wel heel wat vragen. (FG5BuO) 
 

De deelnemers maken zich veel zorgen over voldoende middelen binnen zowel het GO als het BuO 

om de doelstellingen van het M-decreet te verwezenlijken. De school voor GO ontvangt leerlingen 

die voordien in het BuO zouden zitten. Hiertoe hebben ze ook meer middelen dan voordien nodig, 

hetgeen volgens de respondenten niet ingecalculeerd werd. Scholen voor BuO profileren zich soms 

dan ook bewust als een school met een bepaald profiel om meer middelen te verkrijgen. Een 

zorgverantwoordelijke vermoedt zelfs dat er een concurrentiestrijd tussen scholen BuO zal zijn om 

meer leerlingen en (dus ook) meer middelen te verwerven. Het lijkt er dus op dat er misverstanden 

binnen scholen zijn omtrent de veranderingen door het M-decreet, aangezien de middelen wel 

herverdeeld zullen worden. 
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CLB8: Wat we merken in het BuO en waar we naartoe moeten met heel die inclusie-gedachte met het 
M-decreet, er zijn twee leerkrachten per klasgroep aanwezig in het BuO. Die [het BuO] hebben 
ongelooflijk veel randmiddelen, zoals psychologen, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, ortho… 
noem het maar op. Als een GO dit moet kunnen bieden op vlak van expertise, dan moeten die 
middelen denk ik mee verhuizen. En daar zijn we nog lang niet aan toe. (instemming) En ik denk dat 
daar wel heel veel dingen over het hoofd gezien zijn met de lancering van het M-decreet dat heel 
kortbij komt, maar waar dat geen middelen voorzien zijn. […] Ik denk dat het ook hele grote discussie 
gaat zijn… Een grote school met heel veel omkadering, kan heel veel redelijke aanpassingen gaan 
doen. Een kleine school met dezelfde leerling en veel minder omkadering kan dezelfde redelijke 
aanpassingen gezien die middelen niet bieden. Dus die gaan dus eigenlijk een beetje de dupe zijn van 
hun eigen tekort aan leerlingenaantallen en werkingsmiddelen die er niet zijn en de leerling is daar de 
dupe van. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB8: Wat dat we binnen de Gentse regio gaan zien en dat vind ik ook wel een beetje zorgwekkend, 
dat is dat we massaal veel scholen zien die nu type 3 opleidingsvormen aangevraagd hebben. Dus ik 
denk dat heel wat kinderen die nu in type 1 zitten plots allemaal een type 3 verwijzing gaan krijgen en 
dat we heel creatieve vormen van verwijzing gaan krijgen.. Dat is niet zo toevallig he, ik bedoel… Op 
die manier los je dat [het gebrek aan middelen] ook een stukje op. Allé, het kan niet toevallig zijn dat al 
die scholen plots zo veel interesse hebben in type 3. OV 1, OV 2, OV 4 enzovoort.  
ZV6: Ik denk ook bijvoorbeeld met het basisaanbod dan die wordt voorgeschoteld. Zowel type 1 als 
type 8 scholen mogen daar nu eigenlijk inzitten ook. Want uiteindelijk zeggen ze wel "we willen dat er 
wordt samengewerkt en dat er geen concurrentiestrijd is" enzo. Maar toch vermoed ik ook wel dat er 
toch wel ergens concurrentiestrijd gaat zijn tussen de scholen ergens. Ja. Dat het daar ook wel een 
beetje een strijd gaat worden van… Omdat ook uw uren daarvan afhangen. 
CLB1: Ja, klopt. Mijn type 1 school, vroeger als kinderen te zwak waren, stuurde die die door naar type 
2. Maar die zeggen nu in het kader van dat M-decreet "bwa, die gaan hier toch moeten blijven, we 
laten die niet doorgaan." Dus eigenlijk hebben die nu zo een zwak type 1 klasje, die eigenlijk allemaal 
anders naar type 2 zouden gaan.(instemming) Er komt een getouwtrek he. Automatisch. (FG5BuO) 
 

Enkele schoolpersoneelsleden zijn ook bezorgd over het welbevinden van leerlingen bij de invoering 

van het M-decreet. Ze vrezen dat het onderwijs niet meer tegemoet zal komen aan de 

onderwijsbehoeften van leerlingen. De schoolpersoneelsleden maken zich ook zorgen over de 

mogelijke schoolwisselingen door het M-decreet en de invloed hiervan op het welbevinden van 

leerlingen.  

ZV5: Wij hebben toch wel vrij veel leerlingen die echt een serieuze deuk gekregen hebben in de 
periode dat ze in het GO zaten en met het M-decreet zijn we daar nog meer ongerust over. (FG5BuO) 
 
CLB3: En ook dat er toch in het BuO meer wordt gelet op wat dat ze wel kunnen… Dat dat niet alleen 
maar het cognitieve is. In het GO is toch nog altijd… (instemming) En die kinderen hebben dan ook een 
positieve ervaring, allé ja, succeservaring. Terwijl als ge zo lang mogelijk in het GO… 
CLB5: Er gaan meer ongelukkige kinderen zijn. (instemming) Dat is hetgeen wat mij het meeste 
tegengaat tegen het M-decreet, dat ze niet rekening houden met de draagkracht van kinderen. 
CLB2: En het welbevinden. Om de twee jaar moogt ge eens van school veranderen en ge moogt dan 
terug naar het GO, maar ge moet dan een school zoeken dat het ziet zitten. (FG5BuO) 
 

Een CLB-medewerker is van mening dat de draagkracht van het gezin te weinig in rekening gebracht 

werd met het M-decreet. Er wordt voornamelijk gekeken naar de draagkracht van de school en de 

onderwijsbehoeften van de leerling. Ze vindt het echter belangrijk dat er ook ruimte is om de 

draagkracht van het gezin in rekening te brengen. 

CLB5: Ik heb wel het gevoel dat het M-decreet nu geen ruimte meer laat om mee te gaan met de 
ouders. Het M-decreet heeft het de hele tijd over de draagkracht van de school, de draagkracht van 
het kind en dan het gezin is er gewoon niet mee in opgenomen. Dat is wel… voor mij en binnen ons 
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CLB verontrustend. Uiteindelijk dan als het dan te zwaar wordt voor het gezin ook al ziet de school 
misschien nog alle mogelijkheden zitten. Ja, wat doen we dan? (FG5BuO) 
 

Scholen en CLB’s blijken echter te verschillen over de mate waarin ze zich zorgen maken over de 

veranderingen door het M-decreet. Scholen met een sterk uitgebouwd zorgbeleid doen momenteel 

al veel van wat het M-decreet voorschrijft. In tegenstelling hiermee omschrijft een CLB-medewerker 

dat ze een grotere behoefte aan BuO erkent binnen haar scholen. Dit roept de hypothese op dat 

vooral scholen met een zwakker zorgbeleid grote veranderingen zullen moeten doorvoeren en dat 

vooral deze scholen zich zorgen maken over de veranderingen door het M-decreet. 

CLB9: Wij hebben het er al een paar keer over gehad en wij denken dat er voor onze werking eigenlijk 
in de praktijk bitter weinig gaat veranderen. Wij hebben het gevoel dat alleen de naam, in 
buitengewoon de types van naam gaan veranderen, maar wij hebben het gevoel dat bij ons de praktijk 
weinig gaat veranderen. 
CLB1: De scholen zeggen dat zelf ook. De meeste scholen waar ze al een sterk zorgbeleid hebben -- 
kinderen die eigenlijk in het buitengewoon [horen], maar waar dat de leerkracht zodanig coachen en 
dat differentiëren en daar zo sterk in zijn. 
CLB9: Ja, die scholen zeggen dat ook altijd "wij doen dat allemaal al." (FG1LO) 
 
CLB5: Maar ik merk alleen maar een grotere nood naar BuO toe. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Een aantal moeilijkheden binnen de TnZ komen naar voren in de focusgroep gesprekken. Sommige 

leerling problematieken zijn dermate complex dat het niet altijd duidelijk is welke hulp het meest 

aangewezen is voor deze leerling. De meningen van verschillende hulpverleners hieromtrent kunnen 

dan ook verschillen. Een andere moeilijkheid is de onduidelijkheid over waar elke BSHer zich 

concreet mee bezig houdt. 

 

Een andere moeilijkheid is dat schoolinterne en –externe hulpverleners niet altijd even bereikbaar 

en beschikbaar zijn om toeleidingsprocessen vorm te geven. Ook kan omwille van de vrouwelijkheid 

van de sector niet altijd continuïteit en dus opvolging gegarandeerd worden. Daarnaast is er ook een 

tekort in aanbod binnen de BSH en binnen het BuO. Scholen voor BuO zijn vaak volzet en niet alle 

leerlingen passen in het classificatiesysteem van het BuO. Het aanbod van BuO bepaalt daarom soms 

de plaatsing.  

 

De beleidsveranderingen door het decreet Integrale Jeugdhulp en het M-decreet worden als 

belastend en zorgwekkend ervaren. Wat betreft het decreet Integrale Jeugdhulp beschrijft men 

onduidelijkheid te ervaren over hoe men een leerling binnen het nieuwe hulpverleningslandschap tot 

zorg moet leiden.  Wat betreft het M-decreet, ervaren deelnemers verschillende bezorgdheden die 

deels lijken voort te komen uit onduidelijkheden. Zo vrezen ze te weinig middelen te hebben om de 

implicaties van dit decreet uit te voeren en vrezen ze dat het welbevinden van leerlingen onder dit 

decreet zal lijden.  Scholen met een sterk uitgewerkt zorgbeleid lijken minder schrik te hebben voor 

de implicaties van dit decreet dan scholen met een minder sterk uitgebouwd zorgbeleid.  

 

Deel III – perspectieven van medicalisering en gelijke onderwijskansen 
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In deel III bespreken we achtereenvolgens bevindingen die gekaderd kunnen worden binnen de 

theoretisch perspectieven van medicalisering (paragraaf 9) en gelijke onderwijskansen (paragraaf 

10).  

9. Medicalisering in TnZ 

Doorheen de FG vertelden de deelnemers over een aantal ervaringen die gekaderd kunnen worden 

binnen het theoretisch perspectief van medicalisering (zie hoofdstuk 1). Zo hadden ze het over de rol 

van diagnoses bij zorgverlening (paragraaf 9.1) en ontdekten de onderzoekers gevolgen van 

medicalisering doorheen de uitspraken (paragraaf 9.2). Onderstaande uitspraak wijst erop dat 

schoolpersoneel soms eigen jargon ontwikkelt dat we kunnen situeren in dit perspectief van 

medicalisering. 

CLB4: Die zijn nu nog altijd aan ‘het logopedisten’. (FG4KO) 

9.1. Diagnoses 

Uit de focusgroepsgesprekken kwam naar voren dat diagnoses een voorwaarde kunnen zijn voor 

hulp (paragraaf 9.1.1.) en dat diagnoses en gesegregeerd onderwijs ook een negatieve weerklank 

kunnen hebben (paragraaf 9.1.2.). Deze aspecten worden achtereenvolgens besproken.  

9.1.1. Diagnose als voorwaarde voor hulp 

Deelnemers binnen alle focusgroepen spraken vaak over diagnoses als voorwaarden voor bepaalde 

vormen van hulp. Aan de ene kant zorgt een diagnose voor een legitimering van de extra zorg en 

hulp; wanneer een diagnose zoals een leer- of gedragsstoornis wordt vastgesteld, is het begrijpelijk 

dat er extra zorg moet geboden worden. Aan de andere kant is het ook makkelijker om tot de juiste 

hulp geleid te worden indien er sprake is van een duidelijke diagnose. Een zorgverantwoordelijke 

getuitgt/ervaart dat ouders om die reden soms actief op zoek gaan naar een diagnose voor hun kind. 

ZV2: Er wordt soms ook gezegd "als ge moeilijk leert, kunt ge maar beter nog een extra problematiek 
hebben" want dan wordt er meer aandacht aan besteed en dat klopt ook wel. (FG5BuO) 
 
CLB4: Een poort [naar hulp] kan opengaan of een poort kan toegaan als ge niet het juiste etiket hebt. 
(FG4KO) 
 
ZV3: Bij ons op school is dat [een diagnose als voorwaarde voor hulp] nu een maatregel. Dat is een 
beslissing van de directeur. Wij stellen dan begeleidingsplannen op [bij een diagnose], maar dat 
wringt. Dat wringt, omdat dan bellen ouders en dan zeggen die van "ja, disorthografie en dit en dat" 
en er zijn leerlingen met een attest die dan in een dis-klas mogen, dan krijgen die meer tijd en dan zegt 
die mama aan telefoon "ja, dan ga ik toch nog eens de logopedie vragen of ze [die diagnose] niet kan 
geven." (instemming) (FG2SOASOKSOTSO) 
 

Binnen één school waaraan een deelnemer verbonden was, speelden diagnoses een belangrijke rol 

in de samenwerking tussen de school en de GON. Binnen deze school zijn zoveel leerlingen met een 

de diagnose ASS aanwezig, waardoor de GON bijna de hele week ingeschakeld wordt in de school. Bij 

nieuwe problemen, wordt de GON door schoolinternen graag opnieuw zoveel mogelijk ingeschakeld. 

Om die reden raadden schoolpersonelen ouders aan om een diagnose ASS voor hun kind te zoeken. 

Deze diagnoses ASS lijken de samenwerking tussen de school voor GO en de school voor BuO dus in 

stand te houden. Het is hierbij onduidelijk of deze manier van werken is gegroeid doordat er 
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aanvankelijk ook veel leerlingen met die diagnose schoolliepen binnen deze school voor GO, dan wel 

dat deze samenwerking tussen de school voor GO en de GON het aantal diagnoses heeft doen 

toenemen. 

CLB3: Ja, wat bijkomend binnen die dynamiek meespeelt, is dat die school dus heel veel kinderen 
heeft met een diagnose ASS en dat dat eigenlijk steeds één GON-verlenende school is met één GON-
begeleider zodat dat een beetje iemand van intern geworden is want die zit daar eigenlijk heel de 
week, loopt daar elke dag wel eens rond. En die dan zei "allé, laat dat hier nu snel vooruit gaan want ik 
ben mijn planning aan het maken voor volgend jaar en laat mij nu weten of het ASS is of niet." Terwijl 
ik eigenlijk geen intake had met de ouders en geen met de school. […] En als die juf zegt "ik heb toch 
graag iemand volgend jaar die iets extra komt doen bij jullie kind" wilden zij [de ouders] daar in 
meestappen. (FG4KO) 

 

9.1.2. Betekenis diagnose of gesegregeerd onderwijs 

In de focusgroep van het KO en SO (BSO, KSO en TSO) vertelden de deelnemers dat vooral ouders en 

ook leerlingen zelf eerder terughoudend zijn wat betreft deze diagnose. Ze hebben ervaren dat 

ouders liever niet hebben dat hun kind een etiket krijgt of dat ouders daarom zelfs van school willen 

veranderen om deze diagnose voor hun kind te vermijden. Deelnemers hebben ook de indruk dat 

leerlingen niet anders willen zijn en dus geen etiket willen hebben of naar een speciale school willen 

gaan. Ook kan het BuO een stigma zijn voor mensen en schaamte met zich meebrengen (zie 

paragraaf 3.2.5.). 

ZV3: Wij hebben vermoedens dat er wel ASS is, maar dat weten we nu al, dat mogen we zeker niet 
laten vallen… Ouders zijn om die reden dat wij soms die bril opzetten al gaan kijken naar andere 
scholen omdat ze daar echt niet mee zouden kunnen leven. (FG4KO) 
 
CLB3: Hoewel zij [de ouders] eigenlijk aanvankelijk wat terughoudend waren tegenover die diagnose 
want "dat draagt ze dan toch maar mooi mee dat etiket." (FG4KO) 
 
Moderator: Waarvan komt de weerstand voor het BuO bij die jongeren juist? 
CLB3: Die willen gewoon zijn. Die willen niet in het BuO zitten. 
CLB4: Die krijgen een etiket. 
CLB3: Ja, het gaat over een etiket. 
CLB2: Die willen niet anders zijn. Die willen niet in de andere school. Iedereen weet dat. Die willen 
jongeren zijn tussen jongeren. Die willen nergens apart gezet worden en dat is ook een groot 
probleem van het BuO. Die moeten naar een andere school of een andere plek. En jongeren willen 
gewoon gewoon zijn. Die willen niet anders zijn. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

9.2. Mogelijke gevolgen medicalisering 

Doorheen de focusgroepsgesprekken worden mogelijke gevolgen van de trend naar medicalisering 

geïdentificeerd door de onderzoekers. Zo kan de medicalisering het aantal diagnoses in de hand 

werken en kunnen – mede hierdoor - ook meer oneigenlijke diagnoses gesteld worden (paragraaf 

9.2.1.) en lijkt er rolverwarring op te treden door de medicalisering (paragraaf 9.2.2.). 

9.2.1. Oneigenlijke diagnoses 

Binnen alle focusgroepen van het GO werd melding gedaan van diagnoses waarbij men zich vragen 

stelde. De manier waarop de diagnose gegeven werd of het verslag ter verantwoording van de 

diagnose is volgens enkele deelnemers niet altijd overtuigend. 
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CLB2: Ik de laatste tijd al attesten gezien waarvan ik denk van "djeezes!" Een neus-keel-oorarts die op 
één regeltje schrijft, heeft dyscalculie. Dat weet ik niet goed, hoor. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB3: Wel diagnose gekregen. Op een niet overtuigende manier vond ik. Want in het verslag ontbrak 
het blad waar de diagnose instaat, het besluit. En daar stonden zo veel positieven dingen ook in dat ik 
eigenlijk nog begon te denken van "heeft dat kind nu wel die diagnose gekregen of misleiden die mij 
hier nu om toch die GON te kunnen krijgen." (FG4KO) 
 

Eén CLB-medewerker beschrijft ook oneigenlijke procedures om een diagnose of een bepaalde vorm 

van hulp te verkrijgen. Doordat een diagnose of een bepaalde score op een test voor verdere hulp zo 

belangrijk kan zijn, wordt hier soms los mee omgegaan. 

CLB2: En ok, voor kleutertjes een audiogram en hupseke, daar ben je vrij snel door en heb je een 
aantal punten te weinig, dan klets je daar een aantal bij. (gelach) Zo doen wij dat toch allemaal, denk 
ik? (niet iedereen gaat hiermee akkoord, opgewonden gemompel) […] Dus als je moet een IQ hebben 
van 85 -- of 86. Ja, als het kind 85 heeft, ga je het dan logopedie onthouden? Dat is toch onzin. (FG1LO) 
 

9.2.2. Rolverwarring door medicalisering 

Bij het beschrijven van de TnZ vertellen enkele deelnemers binnen het KO en SO dat sommige 

schoolpersoneelsleden buiten hun rol treden wanneer een leerling problemen ervaart. Zo blijkt dat 

sommige schoolpersoneelsleden soms zelf de rol van hulpverlener opnemen, doorverwijzen naar 

BSH en hypotheses stellen rond diagnoses.  

ZV1: We moeten opletten voor de kleuterleidster dat we niet therapeutisch, remediërend werken. […] 
Ik wil duidelijk stellen dat dat therapeutische niet voor kleuterleidsters is, maar wel de tips meenemen 
[van BSHverleners]. (FG4KO) 
 
CLB3: Bij mij was dat niet zo vlot gestart omdat ik dacht "ja, ge moet een relatie kunnen opbouwen 
met ouders" dat voel ik ook heel sterk aan. En dikwijls hebt ge zo op het einde van het schooljaar van 
die momenten waar dat ge als CLB opeens met uw kofferke komt en een test moet afnemen en een 
advies moet geven en dat is echt niet fijn. En deze was ook zo één. Eigenlijk het is gestart met een mail 
van de juf aan mij die zegt "ja, ge moet komen observeren bij die kleuter want ik heb die ouders 
doorverwezen voor ASS naar het COS en die mogen via de versnelde procedure starten" (FG4KO) 
 
ZV7: Een leerling waarbij dat eigenlijk onze leerlingendienst signaleren van "kijk, hier klopt iets niet." 
Leerling is heel vaak afwezig, het valt op dat hij alle studiereizen, uitstappen, activiteiten en zeker 
meerdaagse activiteiten afwezig is. Er wordt dan gekeken "goed, wat is hier aan de hand?" Een zeer 
sterk vermoeden van ASS. Wordt dan ook in overleg met de leerkrachten besproken en daar blijkt toch 
wel een zeer sterk vermoeden te zijn. En in die mate ook dat de leerkrachten aangeven dat hij ook 
heel vaak op de leerlingendienst terechtkomt, dat hij sancties krijgt en dat de leerkrachten zeggen van 
"hij lijkt niet te begrijpen waarom die gestraft is?" De leerkrachten zeggen ook "ja, ge geeft soms 
instructies en het komt niet binnen." We lopen hier stilaan mee vast. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
Moderator: En over welke hulp ging het? Zorg op school? Buitenschools? 
CLB4: Euhm… De ouders waren vragende partij. Wij dachten al vlug "waarschijnlijk wordt het BuO." 
Het was te ernstig om… Maar wij waren aan het twijfelen, wordt het autismespectrumstoornis, 
taalstoornis of mentale retardatie. Op die leeftijd is dat niet zo onmiddellijk uit te sluiten waardoor dat 
soms poorten toegaan. (FG4KO) 
 
ZV6: Leerkrachten denken soms ook van "ik ben hier hulpverlener" en het zelf in handen willen nemen 
en een heel traject afleggen met soms negatieve gevolgen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Enkele zorgverantwoordelijken ervaren deze vervaagde functieafbakening in hun werk en pleiten 

ervoor dat de school in eerste instantie onderwijs moet voorzien en geen hulpverleningsinstelling is. 
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ZV5: Wij zijn geen psychologen, allé ik toch niet. Misschien andere leerlingbegeleiders wel. Wij mogen 
dat ook niet doen he. Wij doen al veel meer denk ik dan we mogen, de meeste leerlingenbegeleiders. 
Denk ik. (instemming) 
CLB5: Daar ben ik zeker van. 
CLB3: Daar ben ik ook zeker van. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
ZV1: De school in de eerste plaats een plek om te leren. En pas op, er is heel veel begrip, 
samenwerking, communicatie… Want alle mogelijke problemen die zich bij ons voordoen, dat zijn er 
heel wat. Maar je krijgt daarnaast nog altijd de vraag, de eis van kwaliteit, niveau van het onderwijs. 
Wij zijn school en geen instelling. (instemming) Dat klinkt heel grof. Ik spreek tegen mijn kas, want 
voor mij is dat ook heel hard, maar dat is een realiteit. (instemming) (FG2SOASOKSOTSO) 

 

Aan de andere kant blijkt uit een uitspraken binnen het KO dat sommige schoolpersoneelsleden 

echter ook de verantwoordelijkheid voor eerstelijnszorg afschuiven op de professionele 

hulpverleners. Ze lijken zich niet bekwaam genoeg te voelen om de zorg voor deze leerling op te 

nemen, zelfs wanneer het CLB hen hierin ondersteund. 

CLB4: Sommige kleuterleidsters denken dan "oei, dat kind heeft een probleem, ik kan daar niks… Dat is 
voor een deskundige." Terwijl er ontzettend veel in een kleuterklas te doen is om toch een kind met 
een taalmoeilijkheid of een vreemde taal toch die taal aan te leren. En daar is al zo veel energie in 
gestoken en toch heb ik iedere keer het gevoel van "hoe komt het dat dat nu toch niet pakt?" (FG4KO) 

 

Diagnoses lijken een voorwaarde te zijn voor de wil om hulp te bieden en om deze hulp effectief 

mogelijk te maken. Diagnoses zorgen namelijk voor een legitimering van de extra zorg voor 

leerlingen en fungeren soms als toegangsticket voor hulp. Om die reden zoeken ouders soms actief 

naar een diagnose voor hun kind. Desalniettemin willen ouders en leerlingen doorgaans geen 

diagnose en geen gesegregeerd onderwijs volgen. 

 

Verschillende deelnemers maken melding van diagnoses die in hun ogen onterecht werden gesteld. 

Daarnaast duiden citaten op rolverwarring bij schoolpersoneelsleden. Enerzijds willen sommige 

schoolpersoneelsleden teveel zorg opnemen. Anderzijds ondervinden sommige 

schoolpersoneelsleden handelingsverlegenheid en schuiven ze de zorgtaken toe naar experten. De 

rolverwarring kan dus verschillende kanten opgaan. 

10. Ongelijke kansen in TnZ 

Doorheen alle focusgroepen praatten verschillende deelnemers spontaan over ongelijke toegang tot 

zorg binnen en buiten de school. Deelnemers ervaren moeilijkheden bij de TnZ bij kansarme ouders 

in het algemeen (paragraaf 10.1), maar ook specifiek bij de TnZ bij ouders met een 

migatieachtergrond (paragraaf 10.2). Daarnaast behelst een TnBSH specifieke moeilijkheden voor 

ouders die leven in kanarmoede (met en/of zonder een migratieachtergrond, zie paragraaf 10.3.). 

Deze moeilijkheden hebben volgens de deelnemers ook implicaties specifiek voor de TnBuO 

(paragraaf 10.4.). Deze aspecten worden achtereenvolgens besproken.  

10.1. Moeilijkheden bij ouders die leven in kansarmoede in de schoolse zorg voor hun kind 

Enkele deelnemers binnen het BuO en het KO beschrijven dat sociale ongelijkheid in het algemeen 

diep in gezinnen geworteld kan zijn. Ze beschrijven dat leerlingen binnen een kansarm gezin weinig 

stimulatie krijgen waardoor ze al met een achterstand starten in het onderwijs. Een CLB-medewerker 

is van mening dat de stimulatie binnen de school het tekort aan stimulatie thuis nooit kan 
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compenseren. 

CLB1: Kansarmen die hebben wel nog zo die vrijheid zogezegd om zich te vervelen enzo, maar dat is 
dan het andere uiterste en die dan wel meer behoefte hebben aan buitenschoolse activiteiten. 
(FG4KO) 
 
CLB1: Het wel zo als uw wieg in een kansarm, allochtoon gezin staat, die hebben daar een hele grote 
tv, maar veel stimulatiemateriaal is er daar ook niet thuis. Dus ik denk, gelijke onderwijs kansen? Ja, 
misschien op school, maar als gij nooit een toren hebt gemaakt met blokken, nooit een verhaaltje 
voorgelezen zijt, dan komt gij al met een achterstand toe in de kleuterklas en het eerste leerjaar en 
ja… (FG5BuO) 

 

Een CLB-medewerker heeft daarnaast ook de ervaring dat ouders die leven in kansarmoede minder 

betrokken zijn op het schoolse leven van hun kind. Dat heeft mogelijks implicaties voor de rol van 

ouders in de toeleidingsbeslissing. 

 

CLB5: Het gaat over concentratiescholen. Dus daar heb je dat probleem van de betrokkenheid van de 
ouders nog veel erger, maar dat is een zeer verbale, zeer betrokken mama en dan lukt het al veel 
beter. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

10.2. Moeilijkheden bij ouders met een migratieachtergrond bij TnZ 

Deelnemers beschrijven doorheen de casussen een aantal moeilijkheden specifiek voor de TnZ bij 

ouders met een migratieachtergrond. Een aantal deelnemers ervaren namelijk moeilijkheden in de 

communicatie met ouders met een migratieachtergrond (paragraaf 10.2.1.). Een aantal deelnemers 

ervaren daarnaast dat ouders met een migratieachtergrond soms een andere visie hebben op 

onderwijs en hulpverlening dan de meerderheidscultuur (paragraaf 10.2.2.). Tot slot haalt een 

deelnemer aan dat ook vooroordelen over ouders met een migratieachtergrond bij 

schoolpersoneelsleden een rol kunnen spelen in de TnZ (paragraaf 10.2.3.). 

10.2.1.  Moeilijkheden in de communicatie met ouders met een migratieachtergrond 

Doorheen alle focusgroepen komen moeilijkheden in de communicatie met ouders met een 

migratieachtergrond aan bod. De deelnemers ervaren verschillende moeilijkheden in de TnZ bij 

anderstalige ouders. Ze beschrijven dat anderstaligheid van ouders de gesprekken rond zorg en TnZ 

bemoeilijken. Anderstaligheid van ouders wordt volgens een zorgverantwoordelijke ook soms 

ervaren als een drempel om het gesprek met hen aan te gaan en om belangrijke boodschappen te 

geven. Dagelijkse communicatie met anderstalige ouders blijft zeer beperkt of is zelfs afwezig, en 

men durft pas inhoudelijkere gesprekken met anderstalige ouders aan te gaan op een formeel 

overleg waar een tolk aanwezig is. De anderstaligheid kan de TnZ met andere woorden 

bemoeilijken, vertragen, oppervlakkiger laten verlopen, en kan – mede op die manier - de kwaliteit 

van het toeleidingsproces verminderen.  

ZV2: De taal, de anderstaligheid van de ouders is daar [bij de zorg binnen de school] al een drempel. 
Dat de leerkracht de ouders niet zo spontaan gaat aanspreken want "oei, ze praten een andere taal en 
ik ga niet zomaar een keer een klein visje gooien van ik zou eens willen praten of ik denk dat dat of dat 
niet goed gaat." Ook op gewoon klassieke oudercontacten verloopt dat al moeilijker en dan voel ik dat 
ze niet zo echt de diepgaande boodschap al willen geven. Dus dan wordt dat uitgesteld naar een 
groter overleg waar dan de juf en de ouders en de zorg bij zijn met dan eventueel een tolk. En dan in 
latere instantie met het CLB er ook bij. Maar dan voel ik dat er al veel korter op de bal zou kunnen 
gespeeld worden als die taaldrempel er al niet was. (FG4KO) 
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Een zorgverantwoordelijke en een CLB-medewerker vragen zich af of anderstalige ouders het advies 

altijd wel begrijpen. Het werken via een tolk kan hieraan tegemoet komen volgens de deelnemers. 

Een zorgverantwoordelijke heeft het gevoel dat deze ouders ook sneller het advies tot TnZ volgen en 

dit minder in vraag stellen. Wij vragen ons hierbij af of dit komt omdat ouders het advies niet 

begrepen hebben dan wel omwille van een vertrouwen in de schoolpersoneelsleden.  

ZV1: En ik denk dat dan ook net die [anderstalige] ouders die adviezen dan wel volgen, terwijl je bij 
andere ouders vaak veel assertiever zijn en soms al een keer tegen het advies in. Terwijl zulke ouders 
gaan vaak gewoon luisteren. 
CLB7: En door dat taalprobleem ook wordt er niet altijd begrepen. Soms wordt er vanalles uitgelegd op 
school, maar zijt ge er niet genoeg bewust van dat ze het eigenlijk niet zo goed begrijpen. Want wij 
hebben nog ouders gehad in het BuSo in observatie die echt niet wisten wat het BuSo was. Die zeiden 
dan op een oudercontact waar dat er dan een tolk aanwezig is die dan al een keer meer kan aansluiten 
zo van "ah, dat wisten wij niet en is dat zo dat dat moeilijk leren aan iets mentaal ligt?" Die wisten dat 
totaal niet, dachten dat zij gewoon naar een beroepsschool georiënteerd waren. En dat waren 
anderstalige ouders. We hebben dat al verschillende keren gehad en… Dus dat wij door die tolk 
kunnen we dan eigenlijk zeggen van "eigenlijk hebben zij dat nooit begrepen." Ik weet niet of het CLB 
dat goed uitgelegd heeft, maar dat is nooit begrepen geweest. We zijn ons misschien niet altijd 
bewust… We denken "ze knikken wel ja" maar hebben ze het dan wel begrepen… (instemming) 
(FG5BuO) 

 

Enkele deelnemers binnen het basisonderwijs beschrijven ook dat de anderstaligheid het probleem 

kan vertroebelen. Wanneer een leerling een andere moedertaal heeft en problemen ervaart op 

school, is het vaak niet duidelijk of deze problemen voortkomen uit een taalachterstand of niet. Door 

deze onduidelijkheid gebeurt het soms dat deze leerlingen naar de foute soort zorg worden 

doorverwezen. Sommige schoolpersoneelsleden wachten langer af bij leerlingen met een andere 

moedertaal vooraleer een toeleiding te adviseren, opdat ze een duidelijker beeld krijgen van de 

oorzaak van het probleem. De TnZ vertraagd hierdoor. 

 

ZV2: […] Dat is natuurlijk zo bij anderstaligheid. Je zit dan met verschillende dingen. Presteert het kind 
minder omdat het gewoon zwakker begaafd is? Of is het ook de taal en wil het eerst zoals de grotere 
broer eerst de taal perfect onder de knie krijgen voor dat die een woord gaat zeggen? Dus daardoor 
verschuift dat allemaal een beetje omdat je dan denkt van "ok, dat kind krijgt meer tijd omdat die taal 
toch nog meer op gang moet komen." (FG4KO) 
 
CLB9: Het was eigenlijk nog in verband met het gevoel of dat wij foutief doorverwijzen. Ja, bij ons in de 
meertalige context is dat vaak heel moeilijk om daar een objectief beeld over te maken of dat die 
anderstaligheid eigenlijk zorgt voor die problemen. Dat maakt het voor ons echt moeilijk. (FG1LO) 
 

Naast communicatie moeilijkheden omwille van de taal, beschrijven deelnemers uit het SO (BSO, KSO 

en TSO) ook communicatiemoeilijkheden door een andere culturele achtergrond en een andere 

manier van communiceren. Enkele CLB-medewerkers beschrijven een grote kloof te ervaren tussen 

hun (Westerse) cultuur en de cultuur van bepaalde gezinnen met een migratieachtergrond. Een CLB-

medewerker lijkt het gevoel te hebben dat dit de hulpverlening in de weg staat; ze vertelt dat ze 

desondanks haar investeringen in cultuurgevoelige communicatie het gevoel heeft dat ze haar 

boodschap niet kan overbrengen naar die ouders. 

 

Een CLB-medewerker beschrijft dat de communicatie in sommige culturen veel directiever is dan de 

communicatie in de Westerse culturen. De Westerse ‘zalvende’ cultuur waarin alles besproken wordt 
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met elkaar staat soms haaks op hoe leerlingen thuis communiceren en thuis worden opgevoed. De 

verwachtingen over de communicatie zijn volgens deelnemers ook cultureel beïnvloed, wat 

communicatie tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond bemoeilijkt. 

 

CLB3: Wij hebben nu op school een leerkracht van Marokkaanse afkomst en ik sta daar met veel 
bewondering naar te kijken hoe anders zij met die allochtone jongeren omgaat. Dat is een heel andere 
vorm van communicatie dan die wij gebruiken. Wij hebben zo een cultuur van "wij gaan daarover 
spreken en jij zegt je mening en ik zeg mijn mening en wat denk je…" En ik hoor die bezig tegen de 
leerlingen "wat heb ik u gezegd?!" "Ja, mevrouw, dat heeft u gezegd." "Wel, heb je dat gedaan?" 
"Neen." "Gaan we dat dan nu doen?" "Ja." En ik dacht "oh help!" Het is zo anders, maar ja… Wij komen 
gewoon uit een andere cultuur. 
CLB5: Ik vind ook wel de verwachtingen van onze Westers maatschappij, onze hulpverlening soms heel 
erg in contrast staat met de gezinnen waarmee wij moeten werken. In mijn geval was dat dan zeer 
concreet. Anneth zit in de Latijnse, ze is een zeer goede studente. Ze krijgt lessen debatteren, ze is de 
school gekend voor haar welbespraaktheid. En thuis is zij een vrouw en moet zij zwijgen, er is geen 
discussie mogelijk. Punt. Zij moet zwijgen. Dus dan vraag ik me af hoe groot kan het contrast zijn 
tussen twee leefwerelden. Waar dat wij heel emancipatorisch gaan werken, waar dat wij proberen die 
leerling zo veel mogelijk rechten te geven en zo veel mogelijk zelfstandigheid. Het staat gewoon als 
een varken op een tang soms op de thuissituatie. En dan vind ik dat ook niet altijd verrassend dat 
ouders zeggen van "waar komen jullie mee af? Jullie babbelen over die dingen, wij zijn geen praters, 
wij zijn doeners?" Soms heb ik die indruk, ja. Dat wij met onze goede bedoelingen Chinees praten voor 
sommige gezinnen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 

Doorheen de uitspraken van deelnemers lijkt het ook alsof ze niet goed weten hoe ze iets kunnen 

doen aan deze communicatiemoeilijkheden door een verschillende culturele achtergrond. Eén CLB-

medewerker beschrijft dat zij vaak werken met interculturele bemiddelaars om hieraan tegemoet te 

komen. Deze manier van werken moet echter omzichtig gebruikt worden, daar dit niet altijd het 

gewenste effect kan hebben.  

 

CLB5: Wij hebben drie interculturele bemiddelaars bij ons op het centrum, omdat dat ook nodig is. Zij 
proberen daarin de schakel te zijn tussen "kijk, jullie maatschappij werkt zo en de maatschappij waarin 
de kinderen school lopen werkt zo, kunnen we daar ergens een raakvlak in vinden." […] In sommige 
gevallen werkt het [interculturele bemiddelaars] ook niet, werkt dat zelfs tegenovergesteld. Ge merkt 
dat meteen van het eerste contact met de ouders. Ofwel klikt het, wordt er meteen in de moedertaal 
gesproken. Ofwel is er een ongelooflijke… (beeldt uit alsof ze iets wegduwt) en is het "hoe durven 
jullie?" en "wij zijn wel niet achterlijk en wij spreken wel Frans en wij kunnen wel communiceren." Dat 
heb je ook. In veel gevallen hebben ze wel al een belangrijke rol gespeeld, die interculturele 
bemiddelaars. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Binnen de focusgroep van het LO en SO (ASO, TSO, KSO) kwam naar voren dat de kwaliteit van 

communicatie met ouders met een migratieachtergrond ook beïnvloed wordt door de 

scholingsgraad van de ouders. Wanneer ouders met een migratieachtergrond een hoge 

scholingsgraad hebben, loopt de communicatie vlotter dan wanneer zij een lage scholingsgraad 

hebben. 

 

CLB3: Ik wil dat een beetje nuanceren. Ik merk een groot verschil in de schoolse ervaring van de 
ouders zelf. Of dat dat ouders zijn die Berbers thuis spreken of ouders die zelf scholing hebben gehad 
daar en dus slecht Nederlands spreken of zelf geen scholing hebben gehad. Ik vind dat een heel groot 
verschil in de manier waarop zij met de school communiceren. (FG1LO) 
 
ZV2: We dachten dat hij [de leerling] een taalachterstand had. We hadden geen goed beeld van die 
jongen. Toen ik die moeder dan eindelijk bij mij heb kunnen halen, bleek ze zo'n pak attesten te 
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hebben van het universitair ziekenhuis en die jongen had ontwikkelingsdysfasie. De mama zelf had een 
geweldige taalachterstand, verstond geen Nederlands. En daarnaast was ze ook niet ongelooflijk 
begaafd of gestudeerd, waardoor ze eigenlijk de stoornis van dat kind zelf niet begreep. Het is heel 
moeilijk geweest om aan die mama duidelijk te maken wat er eigenlijk was met dat kind. En pas dan 
zijn wij kunnen beginnen hulp inschakelen. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

10.2.2. Andere visie op onderwijs en hulpverlening bij ouders met een 

migratieachtergrond 

Naast de moeizamere manier van communiceren blijken schoolpersoneelsleden binnen alle 

focusgroepsgesprekken ook culturele verschillen te ervaren wat betreft hun visie op onderwijs en 

hulpverlening. Een zorgverantwoordelijke beschrijft een casus waarin de ouders zich afzetten tegen 

het Vlaamse onderwijssysteem. De ouders hebben andere schoolse verwachtingen van hun kind 

dan de schoolpersoneelsleden.  

 

Het is echter niet duidelijk waar deze uiteenlopende verwachtingen vandaan komen. Een mogelijke 

verklaring volgens de onderzoekers ligt in een daadwerkelijk cultuurgebonden verschil in schoolse 

verwachtingen. Een andere mogelijke verklaring volgens de onderzoekers ligt binnen de relatie 

tussen ouders en de school en het CLB.  

 

ZV2: Op de moment dat we samen zitten komen we tot de conclusie dat het in de cultuur ook zo totaal 
verschilt, dat de ouders die kwamen echt met de visie "kleuterschool, dat is gewoon opvang en ik zet 
een leeg vat op 1 september in het eerste leerjaar en die juf gaat daar vanalles instoppen." Maar die 
dingen, die misvatting… dat daar inkrijgen of dat terug bij de ouders duidelijk maken, dat is heel 
moeilijk. Als zij zeggen "neen, sorry, mijn kind moet dat allemaal niet kunnen, dat is jullie 
onderwijssysteem en daar hebben wij als Polen niks mee te maken" ja, dan zit je met die barrière nog. 
[…] Dat zit nu nog altijd een beetje blok. Die ouders hebben uiteindelijk gezegd "ja, goed, als jullie het 
zo zien, wij zien het als ouders anders, want voor ons moet een kind niks kunnen, jullie willen de lat 
gewoon veel te hoog leggen." […] Het blijft het eigenlijk een wellens-nietens want die ouders vinden 
van "in het Vlaamse land is dat gewoon een verkeerd systeem, ik ben daar niet mee akkoord hoe dat 
het er hier aan toegaat." (FG4KO) 
 

Naast een andere visie op wat onderwijs moet zijn, ervaren schoolpersoneelsleden dat ouders met 

een bepaalde migratieachtergrond soms ook een andere visie hebben op wat hulpverlening moet 

zijn. Gezinnen met een bepaalde migratieachtergrond zijn eerder geneigd om problemen binnen hun 

eigen familie op te lossen; ze willen liever geen externen betrekken bij de problemen van hun 

kinderen. Een deelnemer vertelt een ervaring waarbij de ouder met een migratieachtergrond 

beloofde om een externe hulpverlener in te schakelen, om de school tevreden te stellen en verdere 

vragen hierover te mijden, maar dat deze hulp nooit werd ingeschakeld om de hogervermelde reden.  

Deelnemers beschrijven dat bepaalde minderheidsgroepen het een schande vinden wanneer de 

familie zelf niet voor hun kind kan zorgen. De ruimere familie kan het gezin ook onder druk zetten 

om niet in te gaan op de zorgmogelijkheden. Een CLB-medewerker heeft de indruk dat dit te maken 

heeft met de ‘marktwaarde’ van het kind. 

CLB5: Wij werken ook nog heel vaak met jongeren van een andere cultuur en daar - zeker in 
Marokkaanse gezinnen, maar ook in Turkse gezinnen, ik weet niet waar de lijn te trekken valt - is "los 
het in je eigen familie op" een zeer groot gegeven he. (instemming) Iets gaan zeggen op school? 
Eigenlijk hebben het ouders het daar wel moeilijk mee. Als ze horen dat hun jongere een externe in 
vertrouwen heeft genomen, dat is voor ouders echt een drempel. En dat maakt de zorg ook niet 
gemakkelijk. Wat ik bijvoorbeeld heel vaak als reflex van de ouders hoor wanneer leerkrachten samen 
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met CLB problemen aankaarten "wij gaan iemand zoeken die bijles geeft en dat komt allemaal in orde 
en trek jullie er vooral niks van aan, laat het, wij gaat het wel oplossen." […] Ze willen het zelf oplossen 
binnen hun gezinscontext. (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
CLB2: Bij allochtonen ook dat de familie het eigenlijk een schande vindt dat ze er eigenlijk zelf niet 
voor kunnen zorgen. Zo zien zij dat. Zij kunnen hun kind zelf niet genoeg helpen om het bij te werken 
thuis dat het toch mee kan in het GO en dat wordt dan als een schande aanzien door de familie. 
(FG5BuO) 
 
CLB7: Maar wat de allochtone cultuur betreft, denk ik wel dat ook het feit is van "mijn kind heeft dan 
een handicap" en het heeft een beetje te maken ook met "marktwaarde." Zo precies dat of dat ze dan 
eigenlijk minder in hun eigen cultuur kansen zullen maken om te huwen… Dat heeft daar ook heel veel 
mee te maken. En eigenlijk staan die ouders die dat wel zien dat hun kind eigenlijk niet zo sterk is, 
maar die daar zelf door de familie - want dat zijn families die nog heel goed samenhangen - onder druk 
worden gezet om eigenlijk toch dat kind alsnog kansen te geven in het GO. Ik heb zo'n casus gehad 
vorig jaar waarbij dat die ouders zelfs gaan verhuizen zijn, omdat het in de straat niet meer te doen 
was. Dat ze zeiden van "allé, wat doet gij uw kind aan in het BuO?" Dus die mensen hebben dan 
uitgekeken om van streek te veranderen, omdat dat zo op hun vel zat. 
ZV5: Zij zien een handicap als een straf van God. (instemming) (FG5BuO) 
 
ZV3: Daar speelt inderdaad dan die visie bij de ouders van "ja, we gaan het toch maar eerst proberen 
[in het GO]." En dan heel vaak ook het meest nog bij ouders met een andere afkomst dan de Belgische 
omdat het BuO daar een enorm stigma nog is, grote dan bij de Vlaamse gezinnen. En die hebben dan 
toch zoiets van "ja, maar de familie…. laat ons toch dat beroeps maar eerst doen.” (FG5BuO) 

 

Een CLB-medewerker heeft ook de ervaring gehad dat ouders met een migratieachtergrond 

niemand vertrouwden. De ouders waren volgens haar bang dat de hulpverleners de politie zouden 

inschakelen. Deze ouders hebben dus een verkeerd beeld over hoe de hulpverlening tewerk gaat. 

CLB2: […] En ouders vertrouwden eigenlijk niemand van -- ik zou niet zeggen "dit land, de Vlaming" 
maar gewoon die vertrouwden niemand niet meer en die dachten inderdaad ook dat we alles zouden 
oprakelen van vroeger, dat we hen daarvoor zouden kunnen straffen of politie of ik weet niet wat 
allemaal bij kunnen halen terwijl dat dat onze bedoeling eigenlijk niet was. Wij wisten eigenlijk niet 
meer wat te doen om die ouders hun vertrouwen te winnen. (FG3 SOBSOKSOTSO) 

 

Een CLB-medewerker beschrijft dat ouders met een migratieachtergrond niet altijd de hulpverlening 

in Vlaanderen kunnen vergelijken met de hulpverlening in hun land van herkomst; de hulpverlening 

binnen hun land van herkomst kan verschillen van deze in Vlaanderen. Hierdoor hebben sommige 

ouders met een migratieachtergrond minder zicht op de mogelijkheden aan en de inhoud van 

beschikbare hulpverlening voor hun kind. 

 
CLB5: Het is ook zo dat een logopedist dat is iets wat ze in die cultuur ook niet kennen, want ik heb 
hen dat moeten uitleggen en het is echt -- die hadden eigenlijk niet door dat je voor een 
taalontwikkelingsachterstand beroep kan doen op een logopediste. Ze kenden dat niet in Irak 
blijkbaar, vreemd genoeg. Dus ja, zo het feit dat ze dat in die cultuur niet kennen. Dat dat de twee 
bepalende factoren waren. Ja, en ook praktische zaken he. Financieel en logistiek dat ze daar niet 
raken. (FG4KO) 
 

10.2.3. Vooroordelen en discriminatie tegenover ouders met een migratieachtergrond 

Eén CLB-medewerker beschrijft op een voorzichtige manier dat vooroordelen van 

schoolpersoneelsleden over mensen met een migratieachtergrond ook een rol kunnen spelen in de 

TnZ voor leerlingen met een migratieachtergrond.  
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CLB7: En misschien zijn er ook nog vooroordelen, maar ik wil nu niet te veel zeggen -- Maar ik denk dat 
het soms toch ook wel zo vooroordelen zijn, vooroordelen van leerkrachten enzo die daar toch "ja, het 
is een anderstalige, ja…" Ik denk dat dat toch wel bij veel… En misschien ook omdat er ook wel wat 
vooroordelen zijn… (FG5BuO) 

 

Binnen de focusgroep van het KO en LO werd verteld dat sommige BSHverleners niet willen werken 

met anderstalige ouders, wat wijst op discriminatie. 

CLB3: En ook een drempel naar thuisbegeleiding, omdat ge er heel wat hebt die zeggen "wij werken 
niet met allochtone ouders, ze moeten Nederlandstalig zijn." (FG4KO) 

 

10.3. Moeilijkheden bij ouders die leven in kansarmoede (met een migratieachtergrond) in de 

TnBSH  

Binnen alle focusgroepen van het GO kwam de kostprijs van BSH aan bod als een drempel om BSH in 

te schakelen. Bepaalde vormen van BSH kosten veel geld en schoolpersoneelsleden vertellen dat dat 

niet betaalbaar is voor iedereen. 

CLB7: Als ge leerlingen, buiten de integrale, maar gewoon naar therapie of begeleiding wilt 
doorverwijzen… Dat is echt een gat he. Mensen moeten geld hebben en dan lukt het. (instemming) En 
als ze geen geld hebben… (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB3: En ander probleem dat ik daar eigenlijk zelf bij heb, is dat een aantal van mijn ouders dat niet 
kunnen betalen. (instemming) 
  (er wordt kort instemmend door elkaar gepraat) 
 CLB6 FG1LO: Ja. De kostprijs. 
CLB3: En dat het dan zo evident is dat het op school niet meer lukt met de zorg, dat het dan maar logo 
moet gevolgd worden. Dat vind ik een gevaarlijke redenering. (instemming) 
CLB6: Of diagnostisch onderzoek. Veel mensen kunnen dat ook niet betalen en die zitten dan zonder 
diagnose. (instemming) (FG1LO) 
 
CLB2: Er is zo'n groot verschil hoe scholen bijvoorbeeld omgaan met attesten en wanneer een leerling 
hulp krijgt en mijn zorg is vooral wat dan met die mensen die geen attest kunnen betalen. Want het is 
vooraleer ge een attest dyscalculie of dyslexie… moet gij zolang logopedie, kinesitherapie… een half 
jaar. Er zijn mensen die dat niet kunnen betalen, die krijgen nooit zo'n attest terwijl dat kind misschien 
veel meer zorg nodig heeft dan die daar in de Latijnse - met alle respect voor die jongen of dat meisje - 
met dyscalculie die daar honderd bijlesleraren kunnen betalen. En daar heb ik het dan moeilijk mee. Ik 
vind dat heel erg. (FG2SOASOKSOTSO) 

 

Binnen de focusgroepen van het GO werd verteld dat kansarmoede bij ouders het inschakelen en 

gebruiken van BSH bemoeilijken. Ze hebben gemerkt dat dergelijke ouders vaak niet in staat zijn om 

de BSH te organiseren. Er kwam aan bod dat om bij sommige BSH te kunnen starten er ingewikkelde 

procedures moeten doorlopen worden. Ouders zijn hier vaak niet van op de hoogte, noch hiertoe 

bekwaam, en schoolpersoneelsleden moeten hen in dat geval ondersteunen bij deze ingewikkelde 

procedures. Schoolpersoneelsleden vertellen ook dat ze bij anderstalige ouders vaak zelf de 

contacten met de BSH’ers verzorgen. 

 

CLB5: Ook de praktische afhandeling is soms ook wel heel moeilijk. Als ge doorverwijst naar een 
logopedie. Maar als ge het doet, moet ge daarna nog eens aan ouders uitleggen dat ze eerst naar een 
neus-keel-oorarts moeten… Ik moet daar altijd een hele uitleg bij doen. (instemming) Dat is niet alleen 
"hier is een lijst met logopedisten." Maar dan moeten wij daar nog een administratieve uitleg bij geven 
die sommige mensen ook bijna niet kunnen verstaan. Want ge moet naar een neus-keel-oorarts gaan, 
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die moet eigenlijk een voorschrift geven voor ondersteuning voor leermoeilijkheden. (instemming) 
(FG1LO) 
 

Ook eens de BSH is ingeschakeld, ervaren kansarme ouders moeilijkheden met het organiseren 

ervan. Zo kan de verplaatsing van de leerling moeilijk zijn voor deze mensen. Als ze toch al BSH hulp 

kunnen opstarten, haken ze volgens een zorgverantwoordelijke nadien ook snel af. 

 

ZV4: Ook de drempel voor ouders om dat georganiseerd te krijgen buiten de schooluren, praktisch en 
financieel of… (FG4KO) 
 
ZV1: Ik zit dan in XXX, dat is nog heel landelijk van karakter dus mensen die dan kansarm zijn, als ge ze 
dan zou zo ver krijgen om naar de hulpverlening te gaan, die moeten dan nog… Openbaar vervoer 
enzo wordt dan heel complex voor die mensen. Ja, die zetten die stap na twee, drie keer niet meer 
dus… (FG3 SOBSOKSOTSO) 
 
ZV2: Maar die mama moet nu al die ingewikkelde wegen bewandelen, want ik kan niet met die mama 
meegaan. Dus ik moet die briefjes scannen, doorverwijzingen geven, dat overal gaan melden. Dat is 
heel heel moeilijk. (FG2SOASOKSOTSO) 
 
CLB1: Het duurde heel lang vooraleer dat die zorg opgestart kon worden. Dus dan moesten wij 
eigenlijk al zelf bijna afspraken gaan maken bij die logopedist, die ouders dan nog een keer opbellen 
om uit te leggen "ge moet eigenlijk -- dat dat en dat hebt ge nodig, dan is uw eerste afspraak en dan 
moet ge…" Maar dat ging altijd via de zus, terwijl ik probeerde om die papa daar zo veel mogelijk bij te 
betrekken, want die verstond Nederlands. Bleek dat dat achteraf niet het geval was. Dus van 
communicatie was dat heel moeilijk. (FG1LO) 
CLB9: Ik merk bij ons dat Brusselse ouders de weg naar Nederlandstalige logopedie enorm moeilijk 
vinden. 
CLB1: Je moet ze [Franstalige ouders die Nederlandstalige logopedie willen inschakelen voor hun kind] 
eigenlijk bij het handje nemen. Ik heb al afspraken moeten maken voor ouders van "wanneer kunt ge? 
alle, ik zal bellen." Allé ja, ik bedoel dat is… (instemming) (FG1LO) 
 

10.4. Invloed moeilijkheden bij ouders die leven in kansarmoede en/of met een 

migratieachtergrond op TnBuO 

Wanneer de oververtegenwoordiging van leerlingen met een migratieachtergrond in het BuO aan 

bod komt, vertelt een deelnemer binnen het BuO dat de thuissituatie ook mee speelt in deze 

beslissing tot TnBuO. Wanneer de thuissituatie minder financiële en intellectuele mogelijkheden 

biedt, en er bovendien thuis een andere taal wordt gesproken, lijkt de kans groter dat de leerling 

naar het BuO wordt verwezen. 

CLB1: Er zijn een aantal criteria op basis waarvan ge verwijst naar BuO. En een stuk werkhouding en de 
thuissituatie speelt daar ook in mee. Ge kunt dat niet ontkennen dat dat meespeelt. En als ouders de 
taal niet kunnen, geen geld hebben om eventueel bijkomende ondersteuning naast de zorg op school 
te betalen. Dat kan soms een reden zijn waarom dat dat [de TnBuO] rapper gebeurt. En als ge er 
inderdaad nog eens een taalachterstand erbij hebt. 
CLB7: Misschien inderdaad ook ja, financiële problemen bij sommige mensen. Want eigenlijk als we 
dat zien wordt er eigenlijk toch al veel geïnvesteerd in de kinderen van diegene die het toch wel 
kunnen doen. Veel ouders betalen nog extra he. Voor bijlessen en… Het is niet gratis he. 
CLB1: Allochtonen zien dat ook anders he. Die zijn ook zo niet betrokken. Allé, ik spreek dan over 
Afrikanen -- die zien hun kinderen doodgraag, maar die zijn niet zo betrokken op dat huiswerk en dat 
schoolse en dat rapport. Maar ze vinden wel dat ze het goed moeten. (FG5BuO) 

 



133 
 

Aan de andere kant hebben ouders met een migratieachtergrond volgens een orthopegagoog ook 

maar een beperkt beeld van wat het BuO inhoudt. Volgens haar denken ouders met een 

migratieachtergrond dadelijk aan zware handicaps wanneer zij denken aan het BuO. Hierdoor 

hebben deze ouders meer weerstand ten aanzien van een overgang naar het BuO (zie paragraaf 

3.2.5.). 

 

Een deelnemer vertelt dat ouders die leven in kansarmoede minder betrokken zijn op het schoolse 

leven van hun kind.  

 

Specifiek met betrekking tot gezinnen met een migratieachtergrond, beschrijven deelnemers 

moeilijkheden in de communicatie met ouders met een migratieachtergrond. Zo kan 

anderstaligheid van ouders gesprekken over TnZ bemoeilijken, zowel als drempel om een gesprek te 

starten als gedurende een gesprek zelf. Anderstaligheid kan het probleem van de leerling ook 

vertroebelen. Daarnaast beschrijven deelnemers ook communicatiemoeilijkheden door een andere 

culturele achtergrond. De manier van communiceren kan verschillen binnen verschillende culturele 

groepen. Een hogere scholingsgraad van ouders met een migratieachtergrond kan deze 

communicatiemoeilijkheden verminderen. Uit de focusgroepen blijkt dat ouders met een 

migratieachtergrond soms een andere visie hebben op wat onderwijs en hulpverlening moet zijn. 

Ouders kunnen andere schoolse verwachtingen hebben dan schoolpersoneelsleden of de 

meerderheidscultuur. Ouders met een bepaalde migratieachtergrond willen ook liever de problemen 

zelf oplossen binnen hun familie. Ze kunnen het een schande vinden als hun kind problemen ervaart 

en hebben vaker een verkeerd beeld van wat de hulpverlening inhoudt. Deze ouders kunnen de 

hulpverlening in Vlaanderen ook niet altijd vergelijken met de hulpverlening in hun land van 

herkomst. Tot slot kunnen vooroordelen en discriminatie de TnZ bij gezinnen met een 

migratieachtergrond bemoeilijken. 

 

Specifiek met betrekking tot de TnBSH hebben ouders die leven in kansarmoede (met of zonder een 

migratieachtergrond) moeilijkheden met de hoge kostprijs van BSH, het doorlopen van ingewikkelde 

procedures voor BSH en de organisatie die BSH vraagt, is ook moeilijk bij ouders met een 

migratieachtergrond. 

Specifiek met betrekking tot de TnBuO lijken aan de ene kant hulpverleners sneller door te verwijzen 

naar het BuO bij ouders met een migratieachtergrond, maar aan de andere kant lijken ouders met 

een migratieachtergrond meer weerstand te vertonen bij een doorverwijzing, omwille van een 

beperkter beeld van het BuO. 
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Bijlage 1: Formularium 

 

In deze bijlage lichten we een aantal kernconcepten toe: zorg, zorgbeleid, zorgleerlingen, 

buitenschoolse hulp en buitengewoon onderwijs. Hiervoor baseren we ons op definities van 

voorgaande obpwo projecten (Struyf et al., 2012; Verschueren et al., in ontwikkeling) en 

beleidsteksten (decreet landschap basisonderwijs, omzendbrief structuur en organisatie van het 

BuSO, M-decreet). 

 

Zorg  

Zorg omvat alle initiatieven die maximale ontwikkelingskansen creëren voor en het welbevinden 

verhogen van alle leerlingen, met bijzondere aandacht voor leerlingen met specifieke onderwijs- en 

opvoedingsbehoeften (cfr. zorgleerlingen). 

 

Toeleiding naar zorg 

In huidig onderzoek onderscheiden we drie vormen van zorg waarnaar leerlingen toe geleid kunnen 

worden: (1) zorg op de school voor gewoon onderwijs (al dan niet met extra ondersteuning vanuit 

het CLB of vanuit het BuO, zoals een GON of ION begeleider) (2) zorg buiten de school (BSH) of (3) 

zorg binnen het BuO. 

 

Zorgbeleid 

Het zorgbeleid is de explicitering en concretisering van de zorgvisie binnen een school. Het omvat de 

keuzes die een school maakt om ervoor te zorgen dat alle leerlingen - en in het bijzonder leerlingen 

met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften (cfr. zorgleerlingen) - maximale 

ontwikkelingskansen krijgen. Enerzijds omvat het zorgbeleid alle initiatieven gericht op leerlingen op 

vlak van preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden en/of socio-emotionele 

problemen. Anderzijds gaat het om alle initiatieven gericht op de professionele ontwikkeling van 

leraren op vlak van zorgverlening. 

 

Zorgleerlingen  

Zorgleerlingen zijn leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften die omwille van 

zeer uiteenlopende redenen in hun participatiemogelijkheden aan het onderwijs beperkt zijn. Deze 

redenen kunnen variëren wat betreft hun aard (cognitieve, psychische, sociale of fysieke problemen), 

hun duur (bv. tijdelijk of meer permanent), hun ernst en hun oorzaak (bv. aanleg, thuismilieu). 

 

Buitenschoolse hulp  

Buitenschoolse hulp kan vele vormen aannemen. In het kader van dit onderzoek verstaan we onder 

‘buitenschoolse hulp’ doorgaans hulp aangeboden door een dienst, organisatie of persoon die niet 

verbonden is aan de school.  

Deze hulp kan gericht zijn op (het bevorderen van) het leren (bv. logopedie voor lezen, bijles) of het 

welzijn van de leerling (bv. psychologische hulp). De hulp kan ook dienen om een probleem in kaart 

te brengen, bv. om een diagnose te stellen.  

De hulp kan geboden worden door een zelfstandige persoon of organisatie (privésector) of door een 

gesubsidieerd centrum (bv. revalidatiecentrum, centrum geestelijke gezondheidszorg). Deze kan 
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betalend zijn of gratis (bv. hulp door een opvoedingswinkel). Hulp waarvoor ouders betalen, rekenen 

we onder ‘buitenschoolse hulp’, ook al wordt die gegeven door bv. een leerkracht of door een 

logopedist op school. Ook hulp tijdens de lesuren of vlak na de lesuren op school kan aldus als 

‘buitenschoolse hulp’ opgevat worden.  

Een aantal vormen van ‘schoolexterne hulp’ beschouwen we niet als buitenschoolse hulp: hulp 

geboden door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), hulp vanuit het buitengewoon 

onderwijs (zoals GON-begeleiding), hulp van een leerkracht, zorgleerkracht of leerlingbegeleider van 

de school, hulp van een stagiair(e), of hulp via een project in een lerarenopleiding, hulp die binnen de 

reguliere werking van de school gebeurt en hulp van vrijwilligers, zoals bijles door een familielid of 

kennis. Wanneer ouders voor deze hulp betalen, beschouwen we dit wel als buitenschoolse hulp.  

Buitengewoon onderwijs  

Het buitengewoon onderwijs (BuO) voorziet onderwijs voor leerlingen die omwille van leer- of 

gedragsproblemen, lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperkingen het gewoon onderwijs 

niet kunnen volgen. Het BuO is verdeeld in acht types (Type basisaanbod: leerlingen die niet in het 

GO kunnen blijven mits redelijke aanpassingen (d.i. het voormalige type 1 en type 8); Type 1: licht 

mentale handicap (wordt afgebouwd); Type 2: matig of ernstig mentale handicap; Type 3: ernstige 

emotionele of gedragsproblemen; Type 4: lichamelijke handicap; Type 5: kinderen in een ziekenhuis 

of in een preventorium; Type 6: visuele handicap; Type 7: auditieve handicap; Type 8: leerstoornissen 

(wordt afgebouwd); Type 9: ASS zonder een verstandelijke beperking) en vier onderwijsvormen 

(enkel in het SO; Opleidingsvorm 1: sociale aanpassing; Opleidingsvorm 2: sociale aanpassing en 

arbeidsgeschiktmaking; Opleidingsvorm 3: beroepsonderwijs; Opleidingsvorm 4: algemeen, beroeps-, 

kunst- en technisch onderwijs). 
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Bijlage 2: uitnodigingsbrief focusgroep 

Antwerpen, 25 augustus 2014 

T.a.v. de directie en zorgverantwoordelijke  

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

We zijn op zoek naar een zorgverantwoordelijke werkzaam in het kleuteronderwijs binnen uw 

school die in november 2014 wil meewerken aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg. 

Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon 

onderwijs, toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en tot slot 

toeleiding vanuit het gewoon onderwijs naar buitenschoolse hulp. Dit onderzoeksproject wordt 

uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Doel van het 

project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren.  

 

Uw school werd geselecteerd om deel te nemen aan fase 1 van het onderzoek. In fase 1 organiseren 

we een aantal groepsgesprekken met zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers.  

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

U neemt deel aan het groepsgesprek over toeleiding naar zorg op 17 november 2014 van 18 uur tot 

21 uur in Leuven. We zijn o.a. geïnteresseerd in de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, 

wie daarbij een rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar specifieke vormen van 

extra ondersteuning en welke ondersteuning het buitengewoon onderwijs kan bieden aan het 

gewoon onderwijs. Ter voorbereiding van dit gesprek wordt gevraagd om een reële casus van een 

leerling in het achterhoofd te houden waarvan u vond dat de toeleiding naar zorg goed is verlopen 

en een dergelijke casus waarvan u vond dat deze toeleiding slecht is verlopen. Met deze casussen in 

het achterhoofd vragen we u op voorhand antwoorden te formuleren op richtvragen als ‘Waarom 

vond u dat de toeleiding naar zorg bij deze casus goed of slecht verliep?’ en ‘Wat zou een betere 

manier van toeleiding naar zorg geweest zijn bij deze casus?’. We schatten in dat de voorbereiding 

op het gesprek niet meer dan 15 minuten in beslag neemt. Na bevestiging van uw deelname 

ontvangt u meer concrete informatie over de nodige voorbereiding. Het is omwille van privacy 

redenen geenszins de bedoeling om leerling dossiers mee te brengen naar het groepsgesprek. Wel 

willen we het gesprek voeren aan de hand van een divers pallet aan casussen en hierop samen 

reflecteren. Op die manier kan u ook zelf ideeën opdoen of praktijken aftoetsen bij collega’s. Al wat 

tijdens het gesprek gezegd wordt, wordt anoniem verwerkt13. 

 

                                                           
13 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
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Dit eenmalig gesprek onder een 10-tal zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers is een 

belangrijke stap om in fase 2 een vragenlijst op te stellen voor scholen en ouders. Uw school wordt 

niet opgeroepen om hieraan deel te nemen. We vragen dus enkel een deelname aan het 

groepsgesprek. Indien wenselijk voor het onderzoek wordt in januari 2015 een vervolggesprek 

ingericht, waarin we de inzichten uit de groepsgesprekken terugkoppelen. 

 

Praktische gegevens groepsgesprek: 

 Wanneer: maandag 17 november van 18u tot 21u 

 Waar: Psychologisch Instituut KU Leuven, vergaderzaal 01.07 (adres: Tiensestraat 102, 3000 

Leuven, lokaal 01.07 bevindt zich op de eerste verdieping, neem hiervoor de trap aan de 

linkerkant in de inkomhal) 

 U ontvangt een waardebon van 20 euro voor uw deelname. Hiervoor dient u uw privé-adres 

door te geven aan Kathleen Bodvin (ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be) 

 U ontvangt een kilometervergoeding voor uw verplaatsing of terugbetaling van gemaakte 

kosten met het openbaar vervoer. Dit dient u op voorhand aan te vragen door uw 

vertreklocatie, IBAN-nummer en naam van uw bank door te geven aan Kathleen Bodvin 

(ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be)  

 Er wordt een drankje en een versnapering voorzien 

 Onderaan vindt u een plannetje van de locatie en informatie over parkeergelegenheden in de 

buurt 

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

Deze deelname is een unieke kans om uw stem te laten horen ter optimalisering van een 

kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op basis van de resultaten van deze 

gesprekken formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij de Vlaamse overheid. De 

deelname van voldoende scholen en CLB’s zal een belangrijke meerwaarde betekenen voor de 

representativiteit van de onderzoeksresultaten. Via een workshop in schooljaar 2016-2017 wordt uw 

school op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek. 

 

Kan u aub tegen vrijdag 5 september 2014 laten weten of u bereid bent deel te nemen aan dit 

gesprek? U mag hiervoor mailen naar ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be of telefonisch contact 

opnemen met Kathleen Bodvin (telefoonnummer dinsdag, woensdag en donderdag: 03 265 42 39, 

telefoonnummer maandag en vrijdag: 016 32 59 74). 

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft. 

 

Dank alvast om onze vraag te overwegen en vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Plannetje locatie: 

 
 

Gratis parking beschikbaar op de bezoekersparking (Residentie Herman Servotte): 

 Adres: Parking Servotte, Parkstraat 39-53, 3000 Leuven 

 Zie wegbeschrijving naar het PSI op het plannetje 

 Belangrijk: indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u ten laatste 2 dagen op voorhand uw 

naam en nummerplaat door te geven aan ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be  

Station Leuven ligt op 15 minuten wandelafstand. 
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Bijlage 3: herinneringsbrief focusgroep 

Antwerpen, 22 oktober 2014 

 

Betreft: Groepsgesprek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Een tijdje geleden bevestigde u deel te nemen aan een groepsgesprek over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. Dit gesprek onder een 10-tal zorgverantwoordelijken en CLB-

medewerkers, werkzaam in het gewoon kleuteronderwijs, is een belangrijke eerste verkennende 

studie over toeleiding naar zorg. Deze e-mail dient als herinnering en geeft daarnaast meer 

informatie over het gesprek.  

 

Wat wordt er besproken? 

We willen een zo concreet mogelijk beeld krijgen van hoe de toeleiding naar zorg wordt uitgevoerd 

aan de hand van concrete casusvoorbeelden. Toeleiding naar zorg kan gaan over (1) toeleiding naar 

zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, (2) toeleiding van het gewoon onderwijs naar het 

buitengewoon onderwijs of omgekeerd, en/of (3) toeleiding vanuit het gewoon onderwijs naar 

buitenschoolse hulp. We zijn o.a. geïnteresseerd in de manier waarop de toeleiding naar zorg 

gebeurt, wie daarbij een rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar specifieke 

vormen van extra ondersteuning en welke ondersteuning het buitengewoon onderwijs kan bieden 

aan het gewoon onderwijs. 

Hoe bereidt u dit gesprek voor? 

Ter voorbereiding van dit gesprek wordt gevraagd om een reële casus van een leerling in het 

achterhoofd te houden waarvan u vond dat de toeleiding naar zorg goed is verlopen en een reële 

casus waarvan u vond dat deze toeleiding eerder problematisch is verlopen. Met deze casussen in 

het achterhoofd vragen we u op voorhand antwoorden te formuleren op onderstaande richtvragen. 

Deze antwoorden mogen kort blijven. Indien u uw antwoorden graag noteert, kan u hiervoor 

optioneel gebruik maken van het werkdocument in bijlage. Mogelijks kan u niet op elke vraag 

antwoorden; ook dat is belangrijke informatie voor ons. 

 Waarom vindt u dat de toeleiding naar zorg in deze casus goed of eerder problematisch 

verliep? 

 Hoe verliep de toeleiding naar zorg concreet in deze casus? 

o Over welke vorm of vormen van toeleiding naar zorg gaat het in deze casus 

(toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding van het 

gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs of omgekeerd, en/of toeleiding 

vanuit het gewoon onderwijs naar buitenschoolse hulp)? 

o Wat waren de motieven voor de toeleiding naar zorg in deze casus? 

o Welke stappen werden gezet om deze leerling toe te leiden tot deze zorg? 
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o Wie was er allemaal betrokken bij de toeleiding naar zorg in deze casus en wanneer 

werden deze personen betrokken? 

o Welke drempels werden mogelijks ervaren in de toeleiding naar zorg in deze casus? 

 Bij de minder succesvolle casus: Wat zou een betere manier van toeleiding naar zorg geweest 

zijn bij deze casus? Wat had er anders moeten verlopen opdat de casus wel succesvol zou 

zijn geweest volgens u? 

 Wat zijn volgens u cruciale voorwaarden opdat de toeleiding naar zorg vlot of succesvol 

verloopt? 

Het is omwille van privacy redenen geenszins de bedoeling om leerling dossiers mee te brengen naar 

het groepsgesprek. Wel willen we het gesprek voeren aan de hand van een divers pallet aan casussen 

en hierop samen reflecteren. Op die manier kan u ook zelf ideeën opdoen of praktijken aftoetsen bij 

collega’s. 

Op welke manier zal het gesprek verlopen? 

Eerst wordt aan iedereen gevraagd om een geïnformeerde toestemming te ondertekenen (zie bijlage 

‘informed consent’14). Hierbij geeft u aan dat u op de hoogte bent van het onderzoeksopzet en 

vrijwillig deelneemt aan dit gesprek.  

Daarna start het groepsgesprek. Aan de hand van verschillende vragen zal het gesprek op gang 

worden gebracht. Er zijn hierbij geen goede of foute antwoorden en jullie moeten het niet eens 

worden met elkaar. We zijn geïnteresseerd in zowel positieve als negatieve ervaringen met 

toeleiding naar zorg.  

Na 1.5 uur zal er een korte pauze zijn. Deelnemers die aanspraak willen maken op een vergoeding 

voor hun verplaatsing kunnen dan de nodige documenten ondertekenen.  

Het gesprek wordt opgenomen met een camera. Dit dient enkel als ondersteuning bij het uitschrijven 

van de gesprekken. Alle informatie uit dit gesprek zal strikt vertrouwelijk behandeld worden en uw 

anonimiteit blijft gewaarborgd15. Jullie namen worden nergens vermeld. Alle gesprekken worden 

samen verwerkt en enkel het eindrapport is publiek.  

Indien wenselijk voor het onderzoek wordt in januari 2015 een vervolggesprek ingericht, waarin we 

de inzichten uit de groepsgesprekken naar jullie terugkoppelen. 

 

Wat wordt er gedaan met de resultaten? 

Over de inzichten uit de gesprekken zal afzonderlijk worden gerapporteerd. Daarnaast zullen de 

inzichten dienen als input voor het opstellen van een vragenlijst over ‘Toeleiding naar zorg’ die 

aangeboden zal worden aan een steekproef van basis- en secundaire scholen uit het gewoon 

onderwijs. Op basis van de resultaten van deze gesprekken en deze vragenlijsten en formuleren we 

concrete beleidsaanbevelingen bij de Vlaamse overheid. Op die manier kan de afstemming van de 

hulp binnen en buiten de school verbeterd worden, in het belang van alle leerlingen.  

 

Praktische gegevens groepsgesprek: 

 Wanneer: maandag 17 november van 18u tot 21u 

                                                           
14

 Er worden kopieën voorzien tijdens het gesprek zelf, de welke u in het begin van het gesprek kan ondertekenen. U dient 

dit niet op voorhand zelf af te drukken of te ondertekenen. 
15 Volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens. 
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 Waar: Psychologisch Instituut KU Leuven, vergaderzaal 01.07 (adres: Tiensestraat 102, 3000 

Leuven, lokaal 01.07 bevindt zich op de eerste verdieping, neem hiervoor de trap aan de 

linkerkant in de inkomhal) 

 U ontvangt een waardebon van 20 euro voor uw deelname. Hiervoor dient u uw privé-adres 

door te geven aan Kathleen Bodvin (ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be), indien u dit nog 

niet heeft doorgegeven 

 U ontvangt een kilometervergoeding voor uw verplaatsing of terugbetaling van gemaakte 

kosten met het openbaar vervoer. Dit dient u op voorhand aan te vragen door uw 

vertreklocatie, IBAN-nummer en naam van uw bank door te geven aan Kathleen Bodvin 

(ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be)  

 Er wordt een drankje en een versnapering voorzien 

 Onderaan vindt u een plannetje van de locatie en informatie over parkeergelegenheden in de 

buurt 

 

Nog vragen? 

Contacteer Kathleen Bodvin gerust via e-mail als er nog vragen of onduidelijkheden zijn 

(ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be). Voor dringende zaken kan u Kathleen Bodvin telefonisch 

bereiken op het nummer 03 265 42 39 (op dinsdag, woensdag en donderdag) of 016 32 59 74 (op 

maandag en vrijdag).  

 

Bedankt alvast en vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Plannetje locatie: 

 
 

Gratis parking beschikbaar op de bezoekersparking (Residentie Herman Servotte): 

 Adres: Parkstraat 39-53, 3000 Leuven 

 Zie wegbeschrijving naar het Psychologisch Instituut op het plannetje 

 Belangrijk: indien u hiervan gebruik wilt maken, dient u ten laatste 2 dagen op voorhand uw 

naam en nummerplaat door te geven aan ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be 

Station Leuven ligt op 15 minuten wandelafstand. 
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Bijlage 4: verloop focusgroepen 

Verloop van focusgroepen 

0. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 Rooster tekenen op bord/rooster projecteren – Karen 

 3 vormen van TnZ zichtbaar noteren op bord/spread sheet en deze nummeren 

 

1. Introductie (10 minuten) 

 Welkom:  

Van harte welkom allemaal op dit gesprek over toeleiding naar zorg. Dit is Karen Jacobs en ik ben 

Kathleen Bodvin.  

 Opname:  

Ik ga zo dadelijk wat meer uitleg geven bij dit gesprek maar ik wil het eerst graag hebben over de 

opnames die we zullen maken. Zoals jullie zien hebben we een camera klaargezet en we zullen 

ook een audio-opname maken. De opname is voor ons een hulp om de gegevens gemakkelijker 

te verwerken. We gebruiken die opname alleen om alles goed te kunnen noteren wat hier wordt 

gezegd. Daarnaast zijn de videobeelden nodig om achteraf goed te zien wie juist wat zegt. Het is 

bijvoorbeeld belangrijk om te weten of bepaalde uitspraken door een ZV of een CLB-medewerker 

wordt gedaan. Nadien worden de opnames vernietigd. We kunnen verzekeren dat alle gegevens 

anoniem zullen verwerkt worden. Jullie namen worden nergens vermeld. Zoals aangekondigd 

zullen we een aantal casussen bespreken. Ook deze gegevens worden anoniem verwerkt. 

Het kan zijn dat deze opname wat onwennigheid opwekt bij jullie, dat is voor ons ook zo, maar in 

de loop van het gesprek vergeet je dat. 

 Introductie van het onderwerp 

Het OBPWO project 13.01 wordt uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen in opdracht van de 

Vlaamse overheid. Doel van het onderzoek is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar 

zorg in kaart te brengen en te verklaren. Onder ‘toeleiding naar zorg’ (TnZ) verstaan we (1) 

toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, (2) toeleiding van het gewoon 

onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd, en tot slot (3) toeleiding vanuit het 

gewoon onderwijs naar buitenschoolse hulp. Het project bouwt verder op vorige OBPWO 

projecten over zorgbeleid (OBPWO 09.05) en het gebruik van buitenschoolse hulp (OBPWO 

12.01) in Vlaamse gewone basis- en secundaire scholen.  

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunt u verwachten:  

We zitten hier vandaag samen met een aantal partners die een belangrijke rol spelen bij TnZ. 

Meer bepaald zitten we hier samen met een aantal CLB-medewerkers en 

zorgverantwoordelijken. Tijdens dit gesprek willen we jullie ervaringen met toeleiding naar zorg 

leren kennen aan de hand van een aantal concrete en door jullie zelf geselecteerde casussen.  

We vinden het belangrijk dat u deze avond / namiddag kan praten over uw persoonlijke 

ervaringen. Het is niet de bedoeling dat jullie het eens worden met elkaar; jullie ervaringen 

kunnen gewoon naast elkaar staan. We verwachten immers ook dat scholen of CLB’s verschillen 

van elkaar in aanpak bij de toeleiding naar zorg.  
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We weten dat de ‘ideale’ TnZ moeilijk te verwezenlijken is en daarom vragen we ons af hoe jullie 

dat doen in de praktijk. We vragen ons af waar je wel toe komt en waar je niet toe komt. Het is 

daarom ook niet de bedoeling dat mensen bijvoorbeeld zullen oordelen of zich ongemakkelijk 

voelen bij een minder goede casus. We hebben die informatie juist nodig voor ons onderzoek. 

Daarom vinden we alle ervaringen waardevol. Doordat jullie elkaars visies leren kennen, kan dit 

gesprek ook leerrijk zijn voor jullie.  

We zien onze rol vandaag niet als experts in de toeleiding naar zorg van waaruit we jullie 

adviezen zouden kunnen geven. Het is wel onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 

mening kan geven en suggesties ter verbetering kan formuleren.  

Wij hebben een aantal richtvragen opgesteld over zaken die we graag zouden bespreken. We 

stellen jullie dus een aantal vragen om het gesprek op gang te brengen. Maar het is vooral onze 

bedoeling om jullie zoveel mogelijk aan het woord te laten. Wij proberen hierbij het tempo in het 

gesprek te houden zodat we zoveel mogelijk vragen hebben kunnen stellen en zullen hiertoe het 

gesprek af en toe sturen. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat we te ver uitweiden van het 

thema of wanneer er te lang wordt stilgestaan bij een bepaalde vraag of casus, kan het 

voorkomen dat we mensen onderbreken en het gesprek een andere richting geven. Ik zal het 

gesprek leiden, en af en toe zal Karen ook tussenkomen wanneer ze dieper wilt ingaan op 

bepaalde uitspraken. We willen graag iedereen zoveel mogelijk aan het woord laten. Het is ook 

één van onze taken om te zorgen dat iedereen het woord kan nemen. 

Het gesprek duurt ongeveer tot 21u / 17u en er is een pauze voorzien rond 19u30 / 15u30. 

Mensen die aanspraak willen maken op een vergoeding voor hun verplaatsing zouden dan de 

nodige documenten moeten ondertekenen.  

 

 

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers (2 per deelnemer, 1 voor henzelf en 1 

voor de onderzoekers, bij deelnemers die later komen licht Karen kort het informed consent 

toe).  

 

 

2. Openings- en Inleidingsvraag (5 minuten) 
Het is de bedoeling dat iedereen zich kort voorstelt. Naast uw naam is het interessant om te 

weten wat uw functie is (zv of clb). U mag ook in 1 zin proberen samen te vatten waarom u 

gekozen hebt om deel te nemen aan dit gesprek. 

Terugkoppeling en overgang maken: Als ik naar jullie luister, dan hoor ik dat [..] en [..] en [..], 

thema’s zijn die voor jullie belangrijk zijn in ons gesprek van vandaag. We zullen hier verder 

op in gaan in het vervolg van dit gesprek. (Het zou wel kunnen dat niet alles wat jullie hebben 

aangehaald expliciet aan bod zal komen, maar de andere gespreksthema’s zullen hier wel 

aan raken.) 

 

3. Sleutelvragen 
Zie document met sleutelvragen. 
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4. Besluitende vraag bij elke sleutelvraag + overgangen maken 
De gespreksleider geeft een korte mondelinge samenvatting van de uitspraken bij elke 

sleutelvraag. Na de samenvatting wordt aan de deelnemers gevraagd of dit een adequate 

samenvatting is. Kan iedereen zich vinden in deze samenvatting? 

Voortdurend terugkoppelen en overgangen maken: 

o Begrijp ik goed dat je… is dat ook zo voor de anderen? 
o Wat opvalt is dat… erkennen anderen dat ook? 
o Belangrijk om te onthouden uit dit onderdeel van het gesprek lijkt me… Dan gaan we nu 

over naar een volgend thema. 
o Er zijn heel wat belangrijke zaken gezegd. Later kunnen we hier nog op terugkomen, 

maar we zouden graag het gespreksthema verschuiven naar… 
 

 

5. Afrondende vraag 
Hoe hebben jullie dit gesprek ervaren? 

 

 

6. Afsluiten 
 

 Deelnemers bedanken voor hun medewerking. 

 Uitdelen waardebonnen. 

 Invullen beschrijving deelnemers 

 Info over de onderzoeksresultaten? 
Zowel de deelnemende scholen als de deelnemende CLB’s zullen na afloop en vrijgave van het 

onderzoek uitvoerig geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten via workshops, die we 

zullen organiseren per provincie (vermoedelijk in het 2de of 3de trimester van het schooljaar 2016-

2017). 

Verdiepingsvragen voor tussendoor: 

 Kunt u dit wat verder uitleggen? 

 Wilt u mij een voorbeeld geven van wat u bedoelt? 

 Kunt u er iets meer over zeggen? 

 Beschrijft u alstublieft wat u bedoelt? 
 

Beschrijving van deelnemers: na afloop van het gesprek lijstje laten invullen door deelnemers 

Om in het onderzoeksrapport een correcte beschrijving te kunnen maken van enkele 

achtergrondkenmerken van de deelnemers worden onderstaande gegevens opgevraagd. Hierover zal 

anoniem gerapporteerd worden. 

 CLB-medewerker 
o Naam: 
o Opleiding: 
o Naam van het CLB waar je werkt + gemeente/stad: 
o Functie binnen CLB: 
o Op welk niveau werk je? Duid aan:  

 Basisonderwijs / Secundair Onderwijs 
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 Gewoon / buitengewoon onderwijs 
o Binnen welk onderwijsnet werk je: gemeenschapsonderwijs / gesubsidieerd officieel 

onderwijs / gesubsidieerd vrij onderwijs (o.a. katholieke scholen) 
o Aantal scholen die je begeleidt:  
o Aantal jaar werkervaring in huidige functie: 
o Leeftijd: 
o Geslacht:  

 Zorgverantwoordelijke  
o Naam: 
o Naam van school waar je werkt + gemeente/stad: 
o Kenmerken van deze school (omcirkel wat past) 

 Basisonderwijs: kleuterschool / lagere school / basisschool 
 Secundair Onderwijs:  

 middenschool / bovenbouw / volledig aanbod 

 A-stroom / B-stroom / ASO / BSO / KSO / TSO 
 Onderwijsnet: gemeenschapsonderwijs / gesubsidieerd officieel onderwijs / 

gesubsidieerd vrij onderwijs (o.a. katholieke scholen) 
 Gewoon / buitengewoon onderwijs 

o Aantal jaar werkervaring als zorgverantwoordelijke:  
o Totaal aantal jaar werkervaring in het onderwijs:  
o Leeftijd: 
o Geslacht: 
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Verloop van focusgroepen 

1. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 Rooster tekenen op bord/rooster projecteren – Karen 

 

7. Introductie (10 minuten) 

 Welkom:  

Van harte welkom allemaal op dit gesprek over toeleiding naar zorg. Dit is Karen Jacobs en ik ben 

Kathleen Bodvin.  

 Opname:  

Ik ga zo dadelijk wat meer uitleg geven bij dit gesprek maar ik wil het eerst graag hebben over de 

opnames die we zullen maken. Zoals jullie zien hebben we een camera klaargezet en we zullen 

ook een audio-opname maken. De opname is voor ons een hulp om de gegevens gemakkelijker 

te verwerken. We gebruiken die opname alleen om alles goed te kunnen noteren wat hier wordt 

gezegd. Daarnaast zijn de videobeelden nodig om achteraf goed te zien wie juist wat zegt. Het is 

bijvoorbeeld belangrijk om te weten of bepaalde uitspraken door een ZV of een CLB-medewerker 

wordt gedaan. Nadien worden de opnames vernietigd. We kunnen verzekeren dat alle gegevens 

anoniem zullen verwerkt worden. Jullie namen worden nergens vermeld. Zoals aangekondigd 

zullen we een aantal casussen bespreken. Ook deze gegevens worden anoniem verwerkt. 

Het kan zijn dat deze opname wat onwennigheid opwekt bij jullie, dat is voor ons ook zo, maar in 

de loop van het gesprek vergeet je dat. 

 Introductie van het onderwerp 

Het OBPWO project 13.01 wordt uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen in opdracht van de 

Vlaamse overheid. Doel van het onderzoek is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar 

zorg in kaart te brengen en te verklaren. Onder ‘toeleiding naar zorg’ (TnZ) verstaan we o.a. 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd Het 

project bouwt verder op vorige OBPWO projecten over zorgbeleid (OBPWO 09.05) en het gebruik 

van buitenschoolse hulp (OBPWO 12.01) in Vlaamse gewone basis- en secundaire scholen.  

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunt u verwachten:  

We zitten hier vandaag samen met een aantal partners die een belangrijke rol spelen bij TnZ. 

Meer bepaald zitten we hier samen met een aantal CLB-medewerkers en zorgverantwoordelijken 

werkzaam in het buitengewoon onderwijs.  

Dit gesprek heeft 2 doelen. Tijdens dit gesprek willen we ten eerste jullie ervaringen met 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd leren 

kennen aan de hand van een aantal concrete en door jullie zelf geselecteerde casussen. Ten 

tweede willen we het ook hebben over vormen van samenwerking tussen het gewoon en het 

buitengewoon onderwijs. Het kan zijn dat er vandaag mensen aanwezig zijn die geen ervaring 

hebben in het ontvangen van lln vanuit het GO of het terugsturen van lln vanuit het BuO naar het 

GO, dat is ook geen probleem. Deze mensen kunnen vanuit hun ervaringen binnen het BuO op 

zich wel reageren op de casussen.  

We vinden het belangrijk dat u deze namiddag kan praten over uw persoonlijke ervaringen. Het 

is niet de bedoeling dat jullie het eens worden met elkaar; jullie ervaringen kunnen gewoon naast 
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elkaar staan. We verwachten immers ook dat scholen of CLB’s verschillen van elkaar in aanpak bij 

de toeleiding naar zorg.  

We weten dat de ‘ideale’ TnBuO/GO moeilijk te verwezenlijken is en daarom vragen we ons af 

hoe jullie dat doen in de praktijk. We vragen ons af waar je wel toe komt en waar je niet toe 

komt. Het is daarom ook niet de bedoeling dat mensen bijvoorbeeld zullen oordelen of zich 

ongemakkelijk voelen bij een minder goede casus. We hebben die informatie juist nodig voor ons 

onderzoek. Daarom vinden we alle ervaringen waardevol. Doordat jullie elkaars visies leren 

kennen, kan dit gesprek ook leerrijk zijn voor jullie.  

We zien onze rol vandaag niet als experts in de toeleiding naar zorg van waaruit we jullie 

adviezen zouden kunnen geven. Het is wel onze taak om ervoor te zorgen dat iedereen zijn 

mening kan geven en suggesties ter verbetering kan formuleren.  

Wij hebben een aantal richtvragen opgesteld over zaken die we graag zouden bespreken. We 

stellen jullie dus een aantal vragen om het gesprek op gang te brengen. Maar het is vooral onze 

bedoeling om jullie zoveel mogelijk aan het woord te laten. Wij proberen hierbij het tempo in het 

gesprek te houden zodat we zoveel mogelijk vragen hebben kunnen stellen en zullen hiertoe het 

gesprek af en toe sturen. Wanneer we bijvoorbeeld merken dat we te ver uitweiden van het 

thema of wanneer er te lang wordt stilgestaan bij een bepaalde vraag of casus, kan het 

voorkomen dat we mensen onderbreken en het gesprek een andere richting geven. Ik zal het 

gesprek leiden, en af en toe zal Karen ook tussenkomen wanneer ze dieper wilt ingaan op 

bepaalde uitspraken. We willen graag iedereen zoveel mogelijk aan het woord laten. Het is ook 

één van onze taken om te zorgen dat iedereen het woord kan nemen. 

Het gesprek duurt ongeveer tot 17u en er is een pauze voorzien rond 15u30. Mensen die 

aanspraak willen maken op een vergoeding voor hun verplaatsing zouden dan de nodige 

documenten moeten ondertekenen.  

 

 

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers (2 per deelnemer, 1 voor henzelf en 1 

voor de onderzoekers, bij deelnemers die later komen licht Karen kort het informed consent 

toe).  

 

 

8. Openings- en Inleidingsvraag (5 minuten) 
Het is de bedoeling dat iedereen zich kort voorstelt. Naast uw naam is het interessant om te 

weten wat uw functie is (zv of clb). U mag ook in 1 zin proberen samen te vatten waarom u 

gekozen hebt om deel te nemen aan dit gesprek. 

Terugkoppeling en overgang maken: Als ik naar jullie luister, dan hoor ik dat [..] en [..] en [..], 

thema’s zijn die voor jullie belangrijk zijn in ons gesprek van vandaag. We zullen hier verder 

op in gaan in het vervolg van dit gesprek. (Het zou wel kunnen dat niet alles wat jullie hebben 

aangehaald expliciet aan bod zal komen, maar de andere gespreksthema’s zullen hier wel 

aan raken.) 

 

9. Sleutelvragen 
Zie document met sleutelvragen. 
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10. Besluitende vraag bij elke sleutelvraag + overgangen maken 
De gespreksleider geeft een korte mondelinge samenvatting van de uitspraken bij elke 

sleutelvraag. Na de samenvatting wordt aan de deelnemers gevraagd of dit een adequate 

samenvatting is. Kan iedereen zich vinden in deze samenvatting? 

Voortdurend terugkoppelen en overgangen maken: 

o Begrijp ik goed dat je… is dat ook zo voor de anderen? 
o Wat opvalt is dat… erkennen anderen dat ook? 
o Belangrijk om te onthouden uit dit onderdeel van het gesprek lijkt me… Dan gaan we nu 

over naar een volgend thema. 
o Er zijn heel wat belangrijke zaken gezegd. Later kunnen we hier nog op terugkomen, 

maar we zouden graag het gespreksthema verschuiven naar… 
 

 

11. Afrondende vraag 
Hoe hebben jullie dit gesprek ervaren? 

 

 

12. Afsluiten 
 

 Deelnemers bedanken voor hun medewerking. 

 Uitdelen waardebonnen. 

 Invullen beschrijving deelnemers 

 Info over de onderzoeksresultaten? 
Zowel de deelnemende scholen als de deelnemende CLB’s zullen na afloop en vrijgave van het 

onderzoek uitvoerig geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten via workshops, die we 

zullen organiseren per provincie (vermoedelijk in het 2de of 3de trimester van het schooljaar 2016-

2017). 

Verdiepingsvragen voor tussendoor: 

 Kunt u dit wat verder uitleggen? 

 Wilt u mij een voorbeeld geven van wat u bedoelt? 

 Kunt u er iets meer over zeggen? 

 Beschrijft u alstublieft wat u bedoelt? 
 

Beschrijving van deelnemers: na afloop van het gesprek lijstje laten invullen door deelnemers 

Om in het onderzoeksrapport een correcte beschrijving te kunnen maken van enkele 

achtergrondkenmerken van de deelnemers worden onderstaande gegevens opgevraagd. Hierover zal 

anoniem gerapporteerd worden. 

 CLB-medewerker 
o Naam: 
o Opleiding: 
o Naam van het CLB waar je werkt + gemeente/stad: 
o Functie binnen CLB: 
o Op welk niveau werk je? Duid aan:  
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 Basisonderwijs / Secundair Onderwijs 
 Gewoon / buitengewoon onderwijs 

o Binnen welk onderwijsnet werk je: gemeenschapsonderwijs / gesubsidieerd officieel 
onderwijs / gesubsidieerd vrij onderwijs (o.a. katholieke scholen) 

o Aantal scholen die je begeleidt:  
o Aantal jaar werkervaring in huidige functie: 
o Leeftijd: 
o Geslacht:  

 Zorgverantwoordelijke  
o Naam: 
o Naam van school waar je werkt + gemeente/stad: 
o Kenmerken van deze school (omcirkel wat past) 

 Basisonderwijs: kleuterschool / lagere school / basisschool 
 Secundair Onderwijs:  

 middenschool / bovenbouw / volledig aanbod 

 A-stroom / B-stroom / ASO / BSO / KSO / TSO 
 Onderwijsnet: gemeenschapsonderwijs / gesubsidieerd officieel onderwijs / 

gesubsidieerd vrij onderwijs (o.a. katholieke scholen) 
 Gewoon / buitengewoon onderwijs 

o Aantal jaar werkervaring als zorgverantwoordelijke:  
o Totaal aantal jaar werkervaring in het onderwijs:  
o Leeftijd: 
o Geslacht: 
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Bijlage 5: formulier voor geïnformeerde toestemming 

 

Onderzoek over toeleiding naar zorg 

Wordt ingevuld door de deelnemers 

Hierbij verklaar ik, …………………………………………………………… (naam en voornaam), dat ik geïnformeerd 

ben omtrent het doel en verloop van het onderzoek. Doel van het onderzoek is om bestaande 

praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. Zo kan de zorg voor zoveel 

mogelijk kinderen geoptimaliseerd worden. Hiertoe zal ik deelnemen aan een focusgroep interview 

van ongeveer drie uur waarin we enkele concrete casussen bespreken. Ik neem uit vrije wil deel aan 

dit onderzoek. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid.  

Om de verwerking van de gegevens te vergemakkelijken wordt het gesprek opgenomen, nadien 

worden deze opnames vernietigd. De gegevens die tijdens dit onderzoek verzameld worden, kunnen 

gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden en mogen gepubliceerd worden, maar dit 

gebeurt enkel in de vorm van collectieve data. Ik weet dat al mijn gegevens strikt vertrouwelijk en 

anoniem zullen worden bewaard en verwerkt, in elk stadium van het onderzoek. 

Ik behoud het recht om op elk moment mijn deelname aan het onderzoek stop te zetten, zonder 

nadelige gevolgen. 

Voor eventuele vragen, klachten, of verdere opvolging, weet ik dat ik na mijn deelname terecht kan 

bij de begeleiders van dit onderzoek, namelijk Kathleen Bodvin en Professor Elke Struyf 

(contactgegevens zie hieronder).  

 

Datum: 

 

Naam en handtekening van de deelnemer: 

 

Naam en handtekening van de onderzoekers: 

 

Kathleen Bodvin  Professor Elke Struyf 
kathleen.bodvin@uantwerpen.be  elke.struyf@uantwerpen.be 
016 32 59 74 / 032 65 42 39  03 265 49 31 
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Bijlage 6: sleutelvragen focusgroepen 

Sleutelvragen FG GO 

Verslag bespreking sleutelvragen 

 FG hebben 2 doelen: (1) aan de hand van concrete casuïstiek TnZ bespreken. Proberen heel 

dicht bij het concrete te blijven, niet te generiek. Wel relevant om validiteit van casussen te 

checken. (2) opstellen survey: wat is interessant om bij meerdere scholen te bevragen, vanuit 

bepaalde hypotheses. 

 Werken met mindmaps: gaan we niet doen. Kan achteraf als een samenvatting worden 

gebruikt. Kan ook gebruikt worden voor VL op te stellen. Als na eerste FG gesprek gevoel dat 

meer structuur nodig is, dan eventueel toch gebruiken. 

 Lay-out: A4 checklist maken met topics, belangrijkste openingsvragen + elementen die we te 

weten moeten komen. Checklist maken voor Karen, uitgebreidere vragen (zie document 

hieronder) voor Kathleen. Voor elke casus bijhouden: hebben we zicht op de betrokkenen, 

communicatie, uitkomsten, wat betekent succes/waarom is casus succesvol? Als iemand iets 

zegt, herinneren/opmerken dat iemand anders daar nog niet over heeft gesproken en 

doorvragen: hoe was dat bij u? 

 Door het opmerken van gemeenschappelijke elementen in de casus algemenere vragen 

stellen. Ik mag wel vragen 'hoe sterk kan je deze casus veralgemenen'. Geen algemene 

vragen stellen los van casus. Vraag naar veralgemening obv casussen mag wel. 

 Elke, ik heb gemerkt dat we minder suggesties ter verbetering bevragen nu, is dat oké of 

moet dit toch meer bevraagd worden? ES: Lijkt me nu OK – we zouden dit nog kunnen 

opnemen in de 2de ronde als we deze gaan organiseren – blijf nu zoveel mogelijk bij het 

concrete – suggesties ‘ter verbetering’ van een minder goede casus kunnen gevonden 

worden wanneer deze gelegd wordt naast een goede casus. 

Algemene aandachtspunten tijdens FG 

 belangrijk om huidige situatie te bevragen. En niet de situatie zoals die gaat zijn na 

toepassing van het M-decreet. Wanneer deelnemers ‘uitwijken’ naar het M-decreet, vragen 

‘en hoe is dat op dit moment’? Focussen op de casus: ‘wat is er gebeurt’ en niet ‘hoe had het 

moeten zijn’. 

 Opletten dat het gesprek niet teveel over GON en ION gaat – werd reeds uitvoerig 

onderzocht in obpwo 98.09. 

 Voortdurend aftoetsen en samenvatten – generieker maken.  

 Voortdurend terugkoppelingen maken ‘begrijp ik het goed dat…’. Steeds formuleren als 

interpretaties. Anders bestaat het gevaar misschien dat deelnemers niet durven in te gaan 

tegen een stelling.  

 Verwoordingen zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de uitspraken van de deelnemers. Bv 

‘Wie speelt rol bij beslissing’ kan het zijn dat deelnemers geen spontane vermelding maken 

van ‘ouders’. Hierop inspelen: zoals ik het nu begrijp worden ouders weinig betrokken. Hoe 

komt dat? Waarom is het moeilijk om ouders te betrekken in het hele proces?  
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 Doel FG: Feitelijke reconstructie/situatie van TnZ is het doel om achteraf te achterhalen of er 

drempels waren. Bij feitelijke reconstructie TnZ: voldoende waarom vragen (hoe liep het, hoe 

ging het, was het een bewuste/weloverwogen keuze om dit te doen? 

 Belangrijk om zeker duidelijk antwoord te krijgen op de vraag naar de rol van het CLB in de 

TnZ (cf. reactie op projecttekst + cf. M-decreet). 
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Sleutelvragen  

 

1. Korte beschrijving casussen 

Beschrijf eens kort jullie 2 casussen aan de hand van het rooster op bord/scherm (op het 

bord/scherm staat een tabel waarbij in de rijen de naam van de deelnemers en ‘+’ voor een goede 

casus, ‘-‘ voor een slechte casus moet ingevuld worden en in de kolommen de naam lln, leeftijd lln, 

soort toeleiding en reden toeleiding moet ingevuld worden.) We zullen de kolommen even 

overlopen:  

 Jullie mogen ten eerste de leerling een fictieve naam geven om het gesprek vlotter te laten 

lopen.  

 Welke leeftijd had de leerling bij de start van de problemen?  

 Over welke soort TnZ ging het in deze casus (3 vormen: in de school voor GO, naar een school 

voor BuO of omgekeerd, en/of gespecialiseerde hulpverlening)?  

 Wat was de aanleiding voor de toeleiding naar zorg in deze casus?  

Probeer dit in een paar minuutjes samen te vatten.  

Karen vult de tabel in terwijl de deelnemers vertellen. Kathleen leidt het gesprek. 

 

2. Diepgaandere casusbespreking per soort TnZ 

 

Nadat de tabel is ingevuld met beschrijvende kenmerken van de casus, wordt eerst gekeken naar de 

soort toeleiding die het vaakst voorkomt in de casussen (doorverwijzing naar zorg op school/BSH/BuO 

of omgekeerd). We bespreken eerst de casussen van de soort toeleiding die het meest voorkomt 

a.d.h.v. onderstaande richtvragen. We laten het gesprek natuurlijk verlopen, het moet niet casus per 

casus besproken worden. Mensen mogen op elkaar reageren en aanvullingen doen. Eerst 

beschrijvend blijven, daarna doorvragen naar redenen van handelen. De verschillende subvragen 

kunnen gebruikt worden bij het doorvragen. 

 

Dank voor jullie korte beschrijvingen van de casussen. We gaan nu eerst alle casussen met betrekking 

tot de toeleiding naar zorg X bespreken omdat deze het vaakste voorkomen. We hebben hiervoor 

een aantal vragen opgelijst die we zullen overlopen. Het is niet nodig om deze casus per casus te 

bespreken. Jullie mogen reageren op elkaars ervaringen binnen die soort TnZ en vertellen hoe dat in 

jouw casus was. 

 

Hoe verliep de TnZ in de goede en slechte casus die u hebt voorbereid?  

 Welk traject heeft deze leerling afgelegd? Op welke manier werd deze leerling tot deze vorm van 

zorg geleid? Kan u beschrijven wat er gebeurde vanaf de eerste aanmelding van het probleem tot 

het moment waarop de ll tot de juiste zorg geleid is? – afgelegd traject ll 

 Hoe werd beslist om de leerling toe te leiden naar deze vorm van zorg? – beslissing TnZ 

o Wat waren de motieven voor deze beslissing tot TnZ (in de school voor GO, naar een 

school op maat of gespecialiseerde hulpverlening)? Om welke redenen werd beslist deze 

ll te leiden naar deze vorm van zorg? - motieven 

 Zijn er bepaalde factoren die een invloed hadden op de beslissing tot al dan niet 

toeleiding deze zorg (bijvoorbeeld kind-, gezins-, of schoolkenmerken)? Met 

welke factoren moest je rekening houden bij deze beslissing? Speelt de 
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thuissituatie (financiële of culturele factoren) bijvoorbeeld een rol in de 

toeleiding naar zorg?  

 Hoe uit zich dat dan? Waarop heeft dit dan concreet een invloed? 

 Bij de toeleiding naar BuO: Waarom was het BuO zo’n goede optie voor deze ll?  

 Waarom is BuO zo’n goede optie voor bepaalde ll? 

 Wie speelde welke rol bij deze beslissing tot TnZ (bv leraren, ouders, zv’n, CLB-medewerkers, 

school voor BuO, ll zelf)? - betrokkenen 

o Wie deed wat? 

o Wie nam welke taken op zich bij de toeleiding?  

o Wie speelde in welke fase vooral een rol? 

o Wie had er eerder een actieve inbreng en wie had er eerder een passieve rol? Wie 

speelde de voornaamste rol in de TnZ? 

o Overleg met verschillende actoren kost veel tijd is niet makkelijk te realiseren. Hoe doen 

jullie dat? - communicatie 

 Werd informatie doorgegeven tussen verschillende partijen bij de TnZ? Welke? 

Aan wie?  

 Werd advies gevraagd aan andere partijen? Welk advies? Aan wie?  

o Rekening houden met de visie van verschillende actoren lijkt ons niet makkelijk te 

realiseren. Hoe doen jullie dat? 

 Het lijkt bijvoorbeeld moeilijk om bepaalde groepen van ouders te bereiken (bv. 

anderstalige ouders). Hoe doen jullie dat? 

 Het lijkt ook moeilijk om rekening te houden met de mening van de leerling. Hoe 

doen jullie dat? 

 Hoe lang duurde dit proces van toeleiding naar zorg? Hoeveel tijd verliep er tussen de start van 

de problemen en de uiteindelijke TnZ? - duur 

 Welke drempels ervaarden jullie in deze casus? - drempels 

o Op welke manier vormden deze aspecten een drempel in de toeleiding naar zorg? 

Waarom was dit een drempel voor jullie? 

o Hoe zijn jullie met deze drempel omgegaan? 

o Wat had men anders kunnen doen om deze moeilijkheden te voorkomen? Kan er iets 

veranderd worden aan deze drempel? 

 Waarom vond u dat de toeleiding naar zorg bij deze casus goed of slecht verliep? – betekenis 

succesvolle en niet-succesvolle TnZ 

o Wat maakte volgens u dat de TnZ in deze casus goed/slecht verliep? 

o Bij de goede en slechte casus: Wat zou een betere manier van toeleiding naar zorg 

geweest zijn bij deze casus? 

o Wat zijn volgens jullie cruciale elementen om een succesvolle TnZ te verwezenlijken? 

Wat zijn minder cruciale elementen om een succesvolle TnZ te verwezenlijken?  

 Hoe verliep het verder met die lln? - uitkomsten 

o Welk effect had het toeleidingsproces op het functioneren van de ll?  

o Welk effect had het toeleidingsproces op de tevredenheid van de ll?  

o Hoe komt het volgens jullie dat het toeleidingsproces een effect had op deze 

uitkomstmaten? Op welke manier heeft volgens jullie dit toeleidingsproces een effect 

gehad op deze uitkomstmaten? 
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 Wat deed de school voor GO of het CLB vooraleer werd beslist om deze leerling naar deze vorm 

van zorg toe te leiden? – zorg op school vòòr TnZ 

o Wat deed de leerkracht, de ZV, de CLB-medewerker… vooraleer beslist werd om deze ll 

naar deze vorm van zorg te leiden? 

o Het is moeilijk om je onderwijs af te stemmen op de behoeften van alle lln. Konden jullie 

in deze casus aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerling? Hoe probeerden 

jullie dit te doen? 

o Waar situeren jullie die maatregelen of aanpassingen in het ZC? 

 Hoe uniek is deze casus? Hoe representatief is deze casus voor de manier waarop de TnZ meestal 

gebeurt? – representativiteit casus 

o Er zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken terug te vinden in de casussen, zoals… 

Is dat altijd zo? (Indien het geval: er worden precies vooral jongens naar het BuO 

georiënteerd, is dat vaker zo? Waarom?) 

o Zijn er afspraken omtrent hoe de TnZ moet verlopen? Welke? Waarom wel of niet? 

o Hebben jullie bij de TnZ een vaste manier van werken? Welke? Waarom wel of niet? 

o Hoe verloopt de TnZ meestal? 

 

Algemenere vragen indien deze info niet dadelijk afgeleid kan worden uit de casussen: 

 Zijn er bepaalde cruciale fasen in de ontwikkeling van kinderen waar dat jullie specifieke 

aandacht hebben voor een eventuele toeleiding naar zorg? – cruciale fasen 

 Zijn er bepaalde periodes in het leven van een kind die cruciaal zijn om door te verwijzen (bv. 

overgang van het KO naar het LO, dadelijk na het eerste leerjaar…)? Wanneer hebben jullie 

het gevoel dat er iets moet gebeuren?  

 Hanteren jullie bepaalde richtlijnen/criteria die kunnen aantonen wanneer de ontwikkeling 

van lln in het gedrang is (bv. als de ll in dat leerjaar vaardigheid X nog niet kan, dan is dat 

alarmerend of een indicerend voor problemen)? 

 Kan de expertise van het BuO ook ingezet worden in het GO? – ondersteuning BuO voor GO16 

 Wordt dat nu al gedaan? Worden jullie ondersteund door de expertise in het buitengewoon 

onderwijs17? Leg uit. 

 In welke mate krijgen jullie ondersteuning van het BuO? Krijgen jullie voldoende 

ondersteuning van het BuO of niet?  

 Welke ondersteuning krijgen jullie van het BuO? Op welke vlakken biedt het BuO 

ondersteuning (bijvoorbeeld lln niveau, klasniveau, schoolniveau, niveau van de 

scholengemeenschap)? 

                                                           
16 Ik begin mij eigenlijk meer en meer af te vragen of het BuO in se wel hulp biedt aan het GO in een andere 

vorm dan GON (of ION)… Elke, weet jij hier meer over? Wat als BuO enkel ondersteuning biedt aan het GO via 

GON? Dan wel GON bevragen in ons onderzoek (anders in onderzoeksvraag eigenlijk overbodig)? Onderzoek 

van GON en ION dateert van 2012, dus is nog vrij recent. 

< In OBPWO 09.05 werd hiernaar gevraagd; je idee klopt: er is vooral samenwerking met BuO via GON, en 

eerder niet daarbuiten. Je zou hier kunnen vragen naar behoeften en hoe dit dan zou kunnen uitgebouwd 

worden (want inderdaad over GON is recent een grootschalige bevraging geweest) – dat zou dubbelop zijn. < 

de vragen dekken wel dit idee. 

17
 Als blijkt dat het enkel via GON is – dan is dit natuurlijk gebonden aan een leerling en niet structureel 

verankerd. Je zou dus in 2
de

 instantie kunnen reflecteren, nadenken over samenwerking naast of buiten GON 
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o Voor ondersteuning op llnniveau: welke rol speelt een diagnose hier al dan niet 

bij? 

 Op welke manier wordt er samengewerkt tussen het GO en het BuO? 

o Speelt het CLB een rol in de samenwerking tussen het GO en het BuO? Indien ja, 

op welke manier? 

 Wat vinden jullie van de ondersteuning door het BuO? 

o Vinden jullie dat het BuO jullie voldoende ondersteund? Indien nee, hoe zou dat 

beter kunnen? Op welke vlakken zou het BuO het GO kunnen ondersteunen? 

Hoe zou de ondersteuning van het GO door het BuO georganiseerd kunnen 

worden?  

 Welke samenwerking tussen het BuO en het GO is mogelijk/wenselijk buiten 

samenwerking in het kader van GON/ION? 

o Welke verwachtingen hebben jullie t.a.v. het BuO? 

o Wat zijn jullie verwachtingen n.a.v. het M-decreet (als allerlaatste bevragen)? 
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Sleutelvragen FG BuO 

Sleutelvragen 

 

We gaan starten met de casussen.  

 

Misschien heeft niet iedereen ervaring met TnBuO/GO, dat is geen probleem. Mensen die geen 

ervaring hebben met TnBuO/GO mogen zeker reageren op de casussen en hierover reflecteren. Jullie 

worden uitgenodigd om als ‘kritische vriend’ te kijken naar deze casussen. Omdat jullie in dezelfde 

context werken, kunnen jullie dus zeker wel zinvolle feedback geven. 

 

Na de casussen bespreken we vormen van samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon 

onderwijs. 

 

3. Korte beschrijving casussen18 

Beschrijf eens kort jullie 2 casussen aan de hand van het rooster op bord/scherm (op het 

bord/scherm staat een tabel waarbij in de rijen de naam van de deelnemers en ‘+’ voor een goede 

casus, ‘-‘ voor een slechte casus moet ingevuld worden en in de kolommen de naam lln, leeftijd lln, 

soort toeleiding en reden toeleiding moet ingevuld worden.) We zullen de kolommen even 

overlopen:  

 Jullie mogen ten eerste de leerling een fictieve naam geven om het gesprek vlotter te laten 

lopen.  

 Welke leeftijd had de leerling bij de start van de problemen?  

 Over welke soort TnBuO/GO ging het in deze casus (toeleiding van het gewoon onderwijs naar 

het buitengewoon onderwijs of omgekeerd)?  

 Weten jullie wat de aanleiding was voor de schoolverandering in deze casus? Indien ja, wat was 

de aanleiding? 

Probeer dit in een paar minuutjes samen te vatten.  

Karen vult de tabel in terwijl de deelnemers vertellen. Kathleen leidt het gesprek. 

 

4. Diepgaandere casusbespreking per soort TnBuO/GO 

 

Nadat de tabel is ingevuld met beschrijvende kenmerken van de casus, wordt eerst gekeken naar de 

soort toeleiding die het vaakst voorkomt in de casussen (toeleiding van het gewoon onderwijs naar 

het buitengewoon onderwijs of omgekeerd). We bespreken eerst de casussen van de soort toeleiding 

die het meest voorkomt a.d.h.v. onderstaande richtvragen. We laten het gesprek natuurlijk verlopen, 

het moet niet casus per casus besproken worden. Mensen mogen op elkaar reageren en aanvullingen 

doen. Eerst beschrijvend blijven, daarna doorvragen naar redenen van handelen. De verschillende 

subvragen kunnen gebruikt worden bij het doorvragen. 

 

Dank voor jullie korte beschrijvingen van de casussen. We gaan nu eerst alle casussen met betrekking 

tot de toeleiding naar BuO/GO bespreken omdat deze het vaakste voorkomen. We hebben hiervoor 

                                                           
18

 ahdv de inventaris krijgt je allicht een zicht op hoeveel mensen rond de tafel geen casus hebben voorbereid 
omdat ze hier geen ervaring mee hebben 
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een aantal vragen opgelijst die we zullen overlopen. Het is niet nodig om deze casus per casus te 

bespreken. Jullie mogen reageren op elkaars ervaringen binnen die soort TnBuO/GO en vertellen hoe 

dat in jouw casus was.  

 

Mensen zonder ervaring met dergelijke casus nodigen we uit om als ‘kritische vriend’ te kijken naar 

deze casussen. We vragen ons namelijk af hoe jullie naar deze casussen kijken. Zien jullie 

bijvoorbeeld nog andere mogelijkheden of juist drempels? Als jullie zelf een aantal vragen hebben bij 

de casussen, mogen jullie die zeker stellen. Dat kan immers ook relevante info zijn voor ons. Omdat 

jullie in dezelfde context werken, kunnen jullie dus zeker wel zinvolle feedback geven. 19 

 

We stellen eerst een aantal vragen over het toeleidingsproces van de ll in jullie casus van het GO naar 

het BuO of omgekeerd. We vragen ons af of jullie hier informatie over hebben. Allicht hebben jullie 

hier meer informatie over wanneer een ll vanuit jullie school terug naar het GO wordt georiënteerd 

dan omgekeerd. Als jullie hier geen informatie over hebben, dan is dat voor ons ook belangrijk om te 

weten. 20 

 

Hoe verliep de TnBuO/GO in de goede en slechte casus die u hebt voorbereid? 

 Welk traject heeft deze leerling afgelegd? Op welke manier werd deze leerling tot deze school 

voor buitengewoon/gewoon onderwijs geleid? Kan u beschrijven wat er gebeurde vanaf de 

eerste aanmelding van het probleem tot het moment waarop de ll tot de juiste school geleid is? 

– afgelegd traject ll 

 Hoe werd beslist om de leerling toe te leiden naar deze school? – beslissing TnBuO/GO 

o Weten jullie om welke redenen werd beslist om deze leerling tot deze school te leiden? 

Wat waren de motieven voor deze beslissing tot TnBuO/GO)? Om welke redenen werd 

beslist deze ll te leiden naar deze vorm van zorg? - motieven 

 Zijn er bepaalde factoren die een invloed hadden op de beslissing tot al dan niet 

toeleiding naar deze soort school (bijvoorbeeld kind-, gezins-, of 

schoolkenmerken) in deze casus/? Met welke factoren moest je rekening houden 

bij deze beslissing in deze casus/in het algemeen? Speelt de thuissituatie 

(financiële of culturele factoren) bijvoorbeeld een rol in de toeleiding naar deze 

soort school in deze casus/in het algemeen? Op welke manier speelt dit een rol? 

Anderen mogen hier ook op antwoorden. 

 Hoe uit zich dat dan? Waarop heeft dit dan concreet een invloed? 

 Bij de toeleiding naar BuO: Waarom was het BuO zo’n goede optie voor deze ll in 

deze casus/in het algemeen? Anderen mogen hier ook op antwoorden. 

                                                           
19

 Je zou hen dus ook na de bespreking van een aspect letterlijk even het woord kunnen geven. ‘Hoe kijken 
jullie vanuit jullie ervaring in het BuO naar deze gang van zaken. Hebben jullie hierbij bepaalde reflecties , 
bedenkingen of suggesties?’  

Zoals eerder besproken: voorzichtig zijn om ‘in het algemeen’ teveel te vragen, want dan beginnen mensen 
misschien sociaal wenselijk te antwoorden, of te brainstormen.  

20
 Als deelnemers uit het BuO geen inzicht hebben in de voorafgaande feiten voor de toeleiding naar het BuO, 

zullen deze vragen maar beperkt of niet beantwoord kunnen worden. 
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 Waarom is BuO zo’n goede optie voor bepaalde ll21?  

 Wie speelde welke rol bij deze beslissing tot TnBuO/GO (bv leraren, ouders, zv’n, CLB-

medewerkers22, school voor BuO/GO, ll zelf)? - betrokkenen 

o Wie deed wat? 

o Wie nam welke taken op zich bij de toeleiding?  

o Wie speelde in welke fase vooral een rol? 

o Wie had er eerder een actieve inbreng en wie had er eerder een passieve rol? Wie 

speelde de voornaamste rol in de TnBuO/GO? 

o Overleg met verschillende actoren binnen zowel jullie eigen school als met de andere 

school kost veel tijd is niet makkelijk te realiseren. Hoe doen jullie dat? - communicatie 

 Werd informatie doorgegeven tussen verschillende scholen bij de TnBuO/GO? 

Welke? Aan wie?  

 Werd advies gevraagd aan de andere school vòòr de toeleiding? Welk advies? 

Aan wie?  

o Rekening houden met de visie van verschillende actoren bij de toeleiding naar een 

andere school lijkt ons niet makkelijk te realiseren. Hoe doen jullie dat? 

 Het lijkt bijvoorbeeld moeilijk om bepaalde groepen van ouders te bereiken (bv. 

anderstalige ouders). Hoe doen jullie dat? 

 Het lijkt ook moeilijk om rekening te houden met de mening van de leerling. Hoe 

doen jullie dat? 

 Hoe lang duurde dit proces van TnBuO/GO? Hoeveel tijd verliep er tussen de start van de 

problemen en de uiteindelijke TnBuO/GO? - duur 

 Welke moeilijkheden/drempels ervaarden jullie in de TnBuO(als ontvangers van het 

toeleidingsproces)/GO bij deze casus? - drempels 

o Op welke manier vormden deze aspecten een drempel in de toeleiding naar zorg? 

Waarom was dit een drempel voor jullie? 

o Hoe zijn jullie met deze drempel omgegaan? 

o Wat had men anders kunnen doen om deze moeilijkheden te voorkomen? Kan er iets 

veranderd worden aan deze drempel? 

 Waarom vond u dat de toeleiding naar zorg bij deze casus goed of slecht verliep? – betekenis 

succesvolle en niet-succesvolle TnBuO/GO 

o Wat maakte volgens u dat de TnBuO/GO in deze casus goed/slecht verliep? 

o Bij de goede en slechte casus: Wat zou een betere manier van TnBuO/GO geweest zijn bij 

deze casus? 

o Wat zijn volgens jullie cruciale elementen om een succesvolle TnBuO/GO te 

verwezenlijken? Wat zijn minder cruciale elementen om een succesvolle TnBuO/GO te 

verwezenlijken?  

 Hoe verliep het verder met die lln? - uitkomsten 

o Welk effect had het toeleidingsproces op het functioneren van de ll?  

o Welk effect had het toeleidingsproces op de tevredenheid van de ll?  

                                                           
21

 Wanneer bv uit de casussen blijkt dat vooral jongens/allochtonen/kansarmen naar het BuO worden gestuurd 
-> vragen: is dat vaker zo, waarom is dat zo? 
22

 Belangrijk om zeker duidelijk antwoord te krijgen op de vraag naar de rol van het CLB in de TnBuO/GO 
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o Hoe komt het volgens jullie dat het toeleidingsproces een effect had op deze 

uitkomstmaten? Op welke manier heeft volgens jullie dit toeleidingsproces een effect 

gehad op deze uitkomstmaten? 

 Bij TnBuO: Weten jullie wat de school voor GO of het verbonden CLB deed vooraleer werd beslist 

om deze leerling naar een school voor BuO toe te leiden? Welke info hebben jullie hierover? – 

zorg op school vòòr TnBuO 

o Wat deed de leerkracht, de ZV, de CLB-medewerker… vooraleer beslist werd om deze ll 

naar deze vorm van zorg te leiden? 

 Waar situeren jullie die maatregelen of aanpassingen in het ZC? 

o Weten jullie of de fasen van het ZC werden doorlopen vooraleer de ll naar het BuO werd 

verwezen? Op basis van jullie ervaringen met het GO, wat zijn indicaties dat zij het ZC 

wel/niet volgen?  

 Indien deze werden doorlopen: hoe gebeurde dit? 

o Hoe hebben jullie deze info verkregen? Namen jullie zelf contact op? Wie gaf deze info? 

o Indien er geen info van het GO werd doorgegeven aan het BuO: hebben jullie hier wel of 

geen nood aan? Waarom is het volgens jullie wel of niet zinvol om info over de 

maatregelen in het GO te hebben 

 Hoe uniek is deze casus? Hoe representatief is deze casus voor de manier waarop de TnBuO/GO 

meestal gebeurt? – representativiteit casus 

o Er zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken terug te vinden in de casussen, zoals… 

Is dat altijd zo? (Indien het geval: er worden precies vooral jongens naar het BuO 

georiënteerd, is dat vaker zo? Waarom?) 

o Zijn er afspraken omtrent hoe de TnBuO/GO moet verlopen? Welke? Waarom wel of 

niet? 

o Hebben jullie bij de TnBuO/GO een vaste manier van werken? Welke? Waarom wel of 

niet? 

o Hoe verloopt de TnBuO/GO meestal? 

 Is het jullie ervaring dat er veel lln (te) snel naar BuO worden doorverwezen of 

niet?23 

 Is het jullie ervaring dat er (te) weinig lln worden terugverwezen naar het GO? Of 

dat lln (te) traag worden terugverwezen naar het GO? 

 

Algemenere vragen indien deze info niet dadelijk afgeleid kan worden uit de casussen: 

 Zijn er bepaalde cruciale fasen in de ontwikkeling van kinderen waar dat jullie specifieke 

aandacht hebben voor een eventuele TnBuO/GO? – cruciale fasen 

 Zijn er bepaalde periodes in het leven van een kind die cruciaal zijn om door te verwijzen (bv. 

overgang van het KO naar het LO, dadelijk na het eerste leerjaar…)? Wanneer hebben jullie 

het gevoel dat er iets moet gebeuren?  

 Hanteren jullie bepaalde richtlijnen/criteria die kunnen aantonen wanneer de ontwikkeling 

van lln in het gedrang is (bv. als de ll in dat leerjaar vaardigheid X nog niet kan, dan is dat 

alarmerend of een indicerend voor problemen)? 

 Wat vinden jullie van de manier waarop deze toeleiding meestal gebeurt?  

                                                           
23

 Kan ook casusvoorbeeld zijn van slechte toeleiding 
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 Hebben jullie het gevoel dat deze toeleiding goed gebeurt of zien jullie nog mogelijkheden 

tot verbetering (en de welke)?  

 

 

5. Ondersteuning van GO door BuO – peilen naar ervaringen + mening 

 

 Welke expertise uit het BuO kan zinvol ingezet worden in het GO? Wat kunnen jullie betekenen 

voor GO?– ondersteuning BuO voor GO24 

 Wordt dat nu al gedaan? Wat doen jullie nu al? Bieden jullie in jullie dagelijkse werking 

ondersteuning aan het GO25? Leg uit. 

 Welke ondersteuning bieden jullie aan het GO? Op welke vlakken bieden jullie ondersteuning 

aan het GO (bijvoorbeeld lln niveau, klasniveau, schoolniveau, niveau van de 

scholengemeenschap)? 

o Voor ondersteuning op llnniveau: welke rol speelt een diagnose hier al dan niet bij? 

 Op welke manier verloopt die samenwerking tussen tussen het GO en het BuO? 

o Speelt het CLB een rol in de samenwerking tussen het GO en het BuO? Indien ja, op 

welke manier? 

 Vinden jullie dat jullie het GO voldoende ondersteunen? Is volgens jullie een intensievere 

samenwerking nodig? Wat zou nog meer kunnen gebeuren? Hoe zou dat beter kunnen? 26 

 Op welke vlakken zou het BuO het GO nog kunnen ondersteunen? Waar zit juist jullie 

expertise? Wat kunnen jullie het GO leren?  

o Hoe kijken anderen hiernaar? Hoe realistisch/realiseerbaar zijn deze suggesties? 

Welke voorwaarden moeten vervuld worden opdat zoiets gerealiseerd kan worden? 

Welke eventuele drempels staan hier nu nog voor in de weg? 

 Hoe zou de ondersteuning van het GO door het BuO georganiseerd kunnen worden? Hoe 

zouden jullie jullie praktijken tot in het GO kunnen brengen?  

o Hoe kijken anderen hiernaar? Hoe realistisch/realiseerbaar zijn deze suggesties? 

Welke voorwaarden moeten vervuld worden opdat zoiets gerealiseerd kan worden? 

Welke eventuele drempels staan hier nu nog voor in de weg? 

                                                           
24 Ik begin mij eigenlijk meer en meer af te vragen of het BuO in se wel hulp biedt aan het GO in een andere 

vorm dan GON (of ION)… Elke, weet jij hier meer over? Wat als BuO enkel ondersteuning biedt aan het GO via 

GON? Dan wel GON bevragen in ons onderzoek (anders in onderzoeksvraag eigenlijk overbodig)? Onderzoek 

van GON en ION dateert van 2012, dus is nog vrij recent. 

< In OBPWO 09.05 werd hiernaar gevraagd; je idee klopt: er is vooral samenwerking met BuO via GON, en 

eerder niet daarbuiten. Je zou hier kunnen vragen naar behoeften en hoe dit dan zou kunnen uitgebouwd 

worden (want inderdaad over GON is recent een grootschalige bevraging geweest) – dat zou dubbelop zijn. < 

de vragen dekken wel dit idee. 

25
 Als blijkt dat het enkel via GON is – dan is dit natuurlijk gebonden aan een leerling en niet structureel 

verankerd. Je zou dus in 2
de

 instantie kunnen reflecteren, nadenken over samenwerking naast of buiten GON 
26

 Hoe dan? Probeer over dit laatste zo concreet mogelijke informatie te krijgen (geen ‘algemene meningen’, 
maar zeer concrete suggesties en vraag dan telkens aan de anderen hoe zij hiernaar kijken, zodat je ook een 
goed zicht krijgen op hoe realistisch bepaalde suggesties zijn. Dus misschien kom je wel tot een lijstje 
suggesties waar consensus over bestaat en suggesties waarover de meningen verdeeld zijn. Vraag ook naar 
voorwaarden die moeten vervuld worden opdat zoiets kan gerealiseerd worden of drempels die nu nog in de 
weg staan; Ik denk bijvoorbeeld aan de situatie in Nederland, waar scholen voor GO en BUO in dezelfde 
gebouwen zitten, in dat geval kan BUO echt een expertisecentrum worden. 
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 Welke samenwerking tussen het BuO en het GO is mogelijk/wenselijk buiten samenwerking 

in het kader van GON/ION?  

o Hoe kijken anderen hiernaar? Hoe realistisch/realiseerbaar zijn deze suggesties? 

Welke voorwaarden moeten vervuld worden opdat zoiets gerealiseerd kan worden? 

Welke eventuele drempels staan hier nu nog voor in de weg? 

 Wat zijn jullie verwachtingen n.a.v. het M-decreet (als allerlaatste bevragen)? 

o Hoe zorgt volgens jullie het M-decreet voor meer inclusief onderwijs. Wat is er nog 

mogelijk? 
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Bijlage 7: uitnodigingsbrief scholen voor gewoon onderwijs OBPWO 09.05 

Antwerpen, 9 september 2014 

T.a.v. de directie 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

In 2011 deed uw school mee aan het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk 

Onderzoek over het zorgbeleid in Vlaamse scholen (OBPWO 09.05). Dit schooljaar gaat een OBPWO 

project over de ‘toeleiding naar zorgaanbod’ van start. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we 

toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp 

en tot slot toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. Over toeleiding 

naar buitenschoolse hulp loopt momenteel ook een onderzoek waaraan u misschien deelneemt 

(OBPWO 12.01). 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Doel van het project is om bestaande praktijken 

inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. Hiervoor doen we zoveel mogelijk 

een beroep op de reeds verzamelde gegevens i.v.m. zorg op school uit de hierboven vermelde 

projecten. Daarnaast organiseren we in het voorjaar 2015 een bijkomende bevraging, waarvoor wij u 

opnieuw uitnodigen om deel te nemen. Om de gegevens van de vorige en het huidige OBPWO 

project aan elkaar te kunnen koppelen, is het belangrijk dat uw school opnieuw deelneemt. De 

ondertekende brieven van de onderwijskoepels in bijlage benadrukken eveneens het belang van dit 

onderzoek. 

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke27 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders. Zij zullen gevraagd worden om online een vragenlijst in te vullen in de periode maart - 

april 2015. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Wijzelf nodigen via e-mail de 

zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Met de 

contactpersoon binnen uw school, bij voorkeur de zorgverantwoordelijke, spreken we af hoe we de 

ouders best uitnodigen. Dit kan via een uitnodigingsbrief via e-mail of op papier. Indien gewenst 

kunnen ook papieren vragenlijsten voor de ouders worden aangeleverd en vertalingen van deze 

                                                           
27

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 

coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel 
leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als 
zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
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vragenlijst naar het Engels en Frans. U zal vooraf inzage krijgen in de beknopte vragenlijst die we de 

ouders wensen aan te bieden.  

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt28. 

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

Via een workshop in schooljaar 2016-201729 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Kan u aub tegen 22 september 2014 laten weten of u opnieuw bereid bent deel te nemen aan dit 

onderzoek? U mag hiervoor mailen naar ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be of telefonisch contact 

opnemen met Kathleen Bodvin (telefoonnummer dinsdag, woensdag en donderdag: 03 265 42 39, 

telefoonnummer maandag en vrijdag: 016 32 59 74).  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft. 

 

Dank alvast om onze vraag te overwegen en vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

 

                                                           
28 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
29

 na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 8: uitnodigingsbrief scholen voor gewoon onderwijs OBPWO 12.01 

Antwerpen, 6 oktober 2014 

T.a.v. de directie 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Dit schooljaar gaat een Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 

project (OBPWO) over de ‘toeleiding naar zorgaanbod’ van start. Onder ‘toeleiding naar zorg’ 

verstaan we toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar 

buitenschoolse hulp en tot slot toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon 

onderwijs. Over toeleiding naar buitenschoolse hulp loopt momenteel ook een onderzoek waaraan u 

misschien deelneemt (OBPWO 12.01). 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Doel van het project is om bestaande praktijken 

inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. Hiervoor organiseren we in het 

voorjaar 2015 een bevraging, waarvoor wij u uitnodigen om deel te nemen. De ondertekende 

brieven van de onderwijskoepels en de minister in bijlage benadrukken het belang van dit onderzoek. 

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke30 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders. Zij zullen gevraagd worden om online een vragenlijst in te vullen in de periode maart - 

april 2015. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Wijzelf nodigen via e-mail de 

zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Met de 

contactpersoon binnen uw school, bij voorkeur de zorgverantwoordelijke, spreken we af hoe we de 

ouders best uitnodigen. Dit kan via een uitnodigingsbrief via e-mail of op papier. Indien gewenst 

kunnen ook papieren vragenlijsten voor de ouders worden aangeleverd en vertalingen van deze 

vragenlijst naar het Engels en Frans. U zal vooraf inzage krijgen in de beknopte vragenlijst die we de 

ouders wensen aan te bieden.  

 

                                                           
30

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 

coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel 
leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als 
zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
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De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt31. 

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

Via een workshop in schooljaar 2016-201732 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Kan u aub tegen 17 oktober 2014 laten weten of u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek? U 

mag hiervoor mailen naar ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of telefonisch contact 

opnemen met Kathleen Bodvin (telefoonnummer dinsdag, woensdag en donderdag: 03 265 42 39, 

telefoonnummer maandag en vrijdag: 016 32 59 74).  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft. 

 

Dank alvast om onze vraag te overwegen en vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

 

  

                                                           
31 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
32

 na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 9: uitnodigingsbrief scholen voor buitengewoon onderwijs 

Antwerpen, 9 september 2014 

T.a.v. de directie van de school voor buitengewoon onderwijs 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Dit schooljaar gaat een Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 

project (OBPWO) over de ‘toeleiding naar zorgaanbod’ van start. Onder ‘toeleiding naar zorg’ 

verstaan we toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar 

buitenschoolse hulp en tot slot toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon 

onderwijs.  

 

Dit project wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Doel van het project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te 

verklaren. Hiervoor organiseren we in het voorjaar 2015 een bevraging, waarvoor wij u uitnodigen 

om deel te nemen. De ondertekende brieven van de onderwijskoepels in bijlage benadrukken het 

belang van dit onderzoek. 

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke33 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders. Zij zullen gevraagd worden om online een vragenlijst in te vullen in de periode maart - 

april 2015. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Wijzelf nodigen via e-mail de 

zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Met de 

contactpersoon binnen uw school, bij voorkeur de zorgverantwoordelijke, spreken we af hoe we de 

ouders best uitnodigen. Dit kan via een uitnodigingsbrief via e-mail of op papier. Indien gewenst 

kunnen ook papieren vragenlijsten voor de ouders worden aangeleverd en vertalingen van deze 

vragenlijst naar het Engels en Frans. U zal vooraf inzage krijgen in de beknopte vragenlijst die we de 

ouders wensen aan te bieden.  

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

                                                           
33

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 

coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de orthopedagoog, de 
psycholoog, het zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met 
betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
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buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt34. 

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

Via een workshop in schooljaar 2016-201735 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Kan u aub tegen 22 september 2014 laten weten of u bereid bent deel te nemen aan dit onderzoek? 

U mag hiervoor mailen naar ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be of telefonisch contact opnemen 

met Kathleen Bodvin (telefoonnummer dinsdag, woensdag en donderdag: 03 265 42 39, 

telefoonnummer maandag en vrijdag: 016 32 59 74).  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft. 

 

Dank alvast om onze vraag te overwegen en vriendelijke groeten, 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

 

  

                                                           
34 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
35

 na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 10: herinneringsmail voor deelnemende scholen 

Antwerpen, 30 januari 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. Dit schrijven dient 

als herinnering en geeft bijkomende informatie.  

 

Achtergrond van het project 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding 

naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd. Doel van het 

project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. 

We zijn ook geïnteresseerd in de banden tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.  

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke36 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Voor de ouders ontvangt u in de 

tweede helft van maart 2015 al het nodige materiaal waardoor ouders de vragenlijst online of op 

papier kunnen invullen. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn beschikbaar. Ouders 

kunnen op die manier net vòòr of na de paasvakantie de vragenlijst invullen, zoals bijvoorbeeld 

tijdens het oudercontact. Wijzelf nodigen eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en 

de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Meer concrete informatie volgt in 

maart. 

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

                                                           
36

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 

coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel 
leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als 
zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
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buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt37. 

 

Welke meerwaarde heeft uw deelname voor uw school? 

 

Via een workshop in schooljaar 2016-201738 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

  

                                                           
37 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
38

na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 11: Samenvattingen focusgroepen  

 

Samenvatting FG 05/11/14 gewoon LO 

Hoe verliep de TnBSH/BuO (TnZOS) in jullie casus: 

 Traject: 

o Meestal bespreking op school (MDO): leerkracht/ouders melden probleem, er wordt 

samen gekeken naar oplossingen. CLB helpt soms actief mee met verwijzing naar 

BSH (zoekt BSH of neemt hiermee contact op) of helpt eerder ondersteunend. 

 Motieven:  

o Niet kunnen volgen op school (cognitief, bv rekenproblemen) 

o Gedragsproblemen 

o Draagkracht van school wordt overschreden 

o Bij beslissing rekening houden met: moedertaal, scholingsgraad ouders, cultuur 

ouders, financiële situatie ouders 

 Betrokkenen 

o Vrij vaak werden veel betrokkenen genoemd: ouders, lkr, ZV en CLB. CLB is ofwel 

actief betrokken ofwel eerder ondersteunend. Soms zetten ouders zelf de stap naar 

BSH. 

o In een 1 casus kwam het initiatief van de lkr, de welke de ouders reeds had 

overtuigd, waardoor het CLB zich ‘verplicht’ voelde om het attest te schrijven, zonder 

eerst grondig onderzoek te kunnen doen. De CLB-medewerker vond dit daarom een 

minder goede TnBuO. – hierbij werd ook gezegd dat je als CLB-medewerker de 

school ‘als vriend’ moet houden en niet zomaar tegen het advies van de school in kan 

gaan, ook al ben je het niet eens met de school. 

o De lln werden nooit spontaan vermeld. Een CLB-medewerker werkt samen met een 

ZV die steeds de lln inlicht over alles wat besproken wordt over hem/haar. 

o Communicatie:  

 via vaste overlegmomenten (MDO’s) of rondetafelgesprekken kwamen alle 

partijen samen. 

 Bij doorverwijzing naar BuO werd soms advies gevraagd aan een school voor 

BuO. Soms werd ook enkel het BuO gecontacteerd met de vraag of er nog 

plaats was in de school 

 Drempels:  

o Kostprijs BSH – OCMW contacteren opdat ze tussenkomen in de betaling BSH 

o Wachtlijsten BSH – school/CLB vangt problemen in afwachting op, 1 school waar logo 

wordt aangeboden tijdens de lesuren bij kleuters (voor kleuters is hier geen officiële 

toestemming voor nodig, daar kleuter niet leerplichtig zijn) 

o anderstaligheid bij de ouders – CLB/ZV neemt zelf contact op met BSH 

o ouders die niet meewerken bij BSH – CLB moet blijven begeleiden, anders stopt 

ouder de BSH 

o criteria voor terugbetaling (percentielen) – CLB scoort test zo zodat ll in aanmerking 

komt voor terugbetaling logo. 
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o Wanneer REVA zelf testen opnieuw wilt doen, testen van CLB vinden zij niet 

voldoende, zij willen dit zelf doen, vertraging HVproces. 

o Procedures om BSH te krijgen zijn soms heel ingewikkeld: eerst die test laten doen, 

dan daar aanmelden, dan dit document nog nodig, dan VL laten invullen… 

o ouders die kind niet naar BuO willen sturen, die dit niet kunnen accepteren – keuze 

voor BuO blijven motiveren door ZV en CLB. Ouders tijd geven en hierover in gesprek 

blijven gaan. In 1 casus werd afgesproken dat het CLB zal aandringen tot BuO en de 

school meer op de achtergrond blijft, opdat de vertrouwensband met de school niet 

geschonden wordt. 

o Plaats tekort in het BuO – kind wordt opgevangen in het GO 

o Bereikbaarheid school voor BuO 

o TnBuO: directies die lln gaan tellen en daarom liever lln in zijn/haar school houdt 

o TnBuO: acceptatie: familie overtuigen, afscheid nemen van een bepaald 

toekomstbeeld 

o Sommige lln zijn bv een zuiver motorische beperking zijn ‘te sterk’ voor het BuO en 

moeten in het GO blijven, in het BuO zitten vaak lln met multiproblematieken. 

 Betekenis succesvolle en niet-succesvolle TnZ 

o Succesvol: alle partijen zijn tevreden, ll functioneert goed 

o Niet-succesvol: iemand zit met ‘wrang’ gevoel, bv wanneer CLB attest voor BuO 

opstelt waar het eigenlijk niet volledig achter staat omdat er nog geen onderzoek is 

gebeurd, bv wanneer ouders niet instemmen tot BuO wanneer school/CLB dit wel 

nodig acht en de lln daardoor te laat in het BuO terecht komt 

o Cruciale elementen: iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, alle neuzen staan in 

dezelfde richting, open communicatie 

 Uitkomsten 

o Uitkomsten bij TnBuO niet altijd duidelijk. Enkel wanneer BuO/nieuwe CLB oude 

school/CLB contacteert komen ze hier iets over te weten. Ook op die manier wordt 

info doorgegeven vanuit het GO naar het BuO over de schoolloopbaan van de lln 

voor de verwijzing. Het is niet duidelijk of deze info anders gewoonweg niet wordt 

doorgegeven of wel. 

o Uitkomsten bij BSH leken iets duidelijker en effectief (positief effect op functioneren 

lln) 

 ZOS voor TnZ 

o Meestal werd ZC wel doorlopen vooraleer TnZ. Soms moest CLB wel actief 

ondersteunen bij het zoeken naar aanpassingen binnen de school zelf. 

o CLB-mw merkt op dat hier heel veel verschillen zijn tussen scholen. Sommige scholen 

doen weinig zelf en andere scholen doen heel veel, afhankelijk van hoe sterk hun 

zorgbeleid is uitgebouwd. Een andere CLB-mw haalt aan dat scholen ook verschillen 

in de ruimte die ze hebben voor ZOS (bv school met veel SES-uren kan meer ZOS 

aanbieden). 

 Cruciale fasen 

o Moment van doorverwijzing naar BuO is afhankelijk van soort probleem. Overgang 

van KO naar LO (of overgangen in het begin van het LO) is cruciaal bij cognitieve 

problemen. Overgangen binnen het hogere lager onderwijs ( vanaf 3e lj) gebeurt 

vaker in het kader van gedrags- of emotionele problemen. Moment van overgang 
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naar BuO is ook bepalend voor tevredenheid van de lln. Bij een vroege 

doorverwijzing (KO of begin LO), voelt de ll zich hier meestal goed bij. Bij een latere 

doorverwijzing (vanaf 3e lj LO) moet ll afscheid nemen van vriendjes en oude school, 

waardoor ll minder tevreden kunnen zijn na doorverwijzing. 

 Ondersteuning BuO voor GO (buiten GON en ION) 

o Scholen voor GO bellen soms naar het BuO voor advies inzake een eventuele 

toeleiding naar het BuO 

o IKO: inclusief kleuteronderwijs, is een project dat georganiseerd wordt in 1 school 

voor KO, waarbij kleuters die normaal in het BuO zouden zitten toch in het GO 

verblijven mits ondersteuning door het BuO 

o Centrum voor leerhulp (in regio Leuven en omstreken): ondersteuning vanuit het 

BuO voor het GO 

o ondersteuning GO door BuO is regionaal gebonden 

o Beter zou zijn om GON flexibeler inzetbaar te maken 

 Verwachtingen n.a.v. M-decreet:  

o Wordt met bezorgheden gereageerd: Draagkracht scholen voor GO voldoende? Zijn 

lkr voldoende opgeleid? 

 Verschil tussen scholen: scholen met reeds een zeer goed uitgewerkt 

zorgbeleid zullen weinig verschil ervaren. Scholen met matig uitgewerkt 

zorgbeleid zullen veel moeten veranderen. 

o CLB: administratieve balast verzwaart, andere taken blijven grotendeels hetzelfde 

 

Samenvatting FG 12/11/14 gewoon SO ASO, TSO en KSO 

Hoe verliep de TnZOS/TnBSH (TnBuO) in jullie casus: 

 Traject: 

o Meestal: problemen worden besproken de klassenraden, nadien op de cel 

llnbegeleiding (waar het CLB ook aanwezig is). Daar wordt beslist wat er wordt 

gedaan. Ouders worden nadien ook aangesproken en evt uitgenodigd. 

 Motieven:  

o Vooral probleem gestuurde motieven: wegens gedragsproblemen, leerproblemen, 

socio-emotionele problemen. Ook draagkracht van de school, invloed op medelln 

werden genoemd. 

 Betrokkenen: 

o Verschillende partijen: ouders, lkr, CLB, ZV, soms ook directie. Ook lln worden 

meermaals spontaan genoemd. 

o In 1 casus nam lkr zelf het voortouw zonder anderen te verwittigen. Via een 

klasgenootje kwam dit naar boven. Nadien wel overleg hieromtrent georganiseerd. 

Deelnemer benadrukt belang van overleg en communicatie. 

o TnGO: school voor gewoon SO neemt contact op met eerdere BuSO school. 

 Drempels:  

o gezinsfactoren 

 Ouders die niet willen meewerken – blijven in gesprek gaan met ouders 

 (vecht)scheiding 
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 Lage scholingsgraad ouders / anderstalige ouders – ouders begrijpen het 

probleem niet 

 Beeldvorming BuO – veel ouders hebben foutief beeld over BuO, daarom is 

de drempel voor ouders heel hoog 

 Gebrek aan kennis van het onderwijssysteem bij ouders 

o Schoolfactoren 

 Leerkracht die duidelijke voorkeur uit voor doorverwijzing naar BuO 

o Uiteenlopende visies van betrokkenen 

o Beroepsgeheim of niet – kloof tussen CLB en llnbegeleider 

o Onduidelijk landschap integrale jeugdhulp 

o BSH is te duur 

o Kloof tussen onderwijs en hulpverlening  

 foute verwachtingen van elkaar 

 school heeft snel oplossingen nodig, terwijl BSH niet snel oplossingen kan 

bieden (wachtlijsten + behandeling zelf duurt ook lang) 

o Llnbegeleiding is soms overbevraagd waardoor ze niet de ruimte hebben om 

problemen die door hen zouden opgelost moeten worden op te lossen. 

 Betekenis succesvolle en niet-succesvolle TnZ 

o Succesvolle TnZ 

 Functioneren van lln is verbeterd 

 Lln is in behandeling – verbetering is op komst 

 Alle partijen worden voortgeholpen 

 Transparantie naar alle partijen 

o Niet-succesvolle TnZ 

 Lln die nergens terecht kunnen voor problemen / lln die te lang moest 

wachten op hulp  Belasting voor medelln/lkr 

 Ouders die gaan shoppen om een attest te krijgen 

 ZOS voor TnZ 

o Meeste casussen gingen over TnZOS, meestal werd het ZC gevolgd. 

 Representativiteit casus 

o Casussen waren redelijk representatief, maar niet voor iedereen. Vaak ook specifieke 

problemen. 

 Ondersteuning BuO voor GO 

o BuO zou zich meer mogen profileren als experten. 

o Initiatieven om van elkaar te leren: overleg over taalondersteuning, 

ouderparticipatie… - werd in 1 school gerealiseerd 

o Bij een eventuele overgang van het GO naar BuO: lln kunnen ‘snuffelstages’ gaan 

doen (een aantal weken in het BuO proberen les te volgen) 

o Overleg bij attestering 

o CLB consulteert steeds collega’s bij moeilijke vragen waar het BuO evt kan helpen. 

 Verwachtingen n.a.v. M-decreet:  

o Deelnemers zijn er niet gerust in: iedereen wil zijn positie bewaken, ze weten te 

weinig wat er gaat veranderen, wat zijn redelijke aanpassingen 
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Algemeen: deelnemers namen regelmatig tegenovergestelde standpunten in: ‘dat zal niet gebeuren’ 

– ‘nee, dat gebeurt wel’ – heel zwart wit denken. 

 

Samenvatting FG 13/11/14 gewoon SO BSO, TSO en KSO 

Hoe verliep de TnBSH/TnZOS (TnBuO) in jullie casus: 

 Traject: 

o Meestal: problemen worden besproken de klassenraden, nadien op de cel 

llnbegeleiding (waar het CLB ook aanwezig is). Daar wordt beslist wat er wordt 

gedaan. Ouders worden nadien ook aangesproken en evt uitgenodigd. 

o In 1 casus speelde de klassenlkr een voorname rol in het subtiel toeleiden van de lln 

naar de ZOS. 

o Wanneer een lln de 18 jaar nadert wordt er sneller aangedrongen tot BSH; nadat een 

lln 18 jaar is, mag hij/zij namelijk alles zelf beslissen. In veel gevallen vrezen de 

schoolpersoneelsleden dat de jongeren dan geen hulp meer zal krijgen/organiseren. 

 Motieven:  

o Verschil in TnZ tussen verschillende onderwijsvormen: toeleiding op zich verschilt 

niet noodzakelijk per OV, maar wel de soort problematiek verschilt per OV. ASO: 

eerder internaliserende/cognitieve problemen. BSO/TSO: eerder gedragsproblemen, 

problematische opvoedingssituaties. 

o Probleemgestuurde motieven: problemen bij het leren, welzijn, thuissituatie 

 Betrokkenen: 

o Meestal zijn verschillende partijen betrokken: ZV, klaslkr, lln, ouders, CLB. De stem 

van de lln is heel belangrijk vanaf >12 jaar; de mening van de lln doet ertoe.  

o Medelln worden bewust wel of niet op de hoogte gebracht. Wanneer medelln 

kunnen helpen worden ze op de hoogte gebracht. Wanneer men de privacy van de ll 

in kwestie wilt beschermen, worden de medelln niet op de hoogte gebracht. 

 Drempels:  

o Bij problematische opvoedingssituatie: meestal moeilijke toeleiding omdat de ouders 

niet gemotiveerd zijn om mee te werken. 

o Andere culturele achtergrond: ouders willen problemen binnen familie oplossen, ze 

schamen zich voor hun problemen. 

o Beeldvorming over BuO: dat is voor ‘debielen’ 

o Wanneer de ouders niet mee zijn, is het heel moeilijk om de hulpverlening door te 

voeren: lagere scholingsgraad ouders, anderstaligheid 

o Wachtlijsten binnen gesubsidieerde BSH 

o Brussel: moeilijkheden door taalkloof Nederlands-Frans zowel voor de ZOS als voor 

BSH 

o (v)echtscheidingen 

o Hulpverlening die gebaseerd is op vrijwilligheid: als lln/ouders het nut er niet van 

inzien is het moeilijk om de hulp te verwezenlijken 

o Kansarmen: het organiseren van de BSH. Telkens zich tot daar verplaatsen en terug 

ophalen. 
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 Betekenis succesvolle en niet-succesvolle TnZ 

o Welzijn van het kind 

o Het kind krijgt hulp 

o Klassituatie is houdbaar/lkr wordt ontlast/medelln worden ontlast 

o Open communicatie tussen alle partijen 

 ZOS voor TnZ 

o Sowieso worden problemen besproken op de klassenraad. Dan wordt er bekeken 

wat de school kan doen. Bij ernstigere problemen wordt het CLB betrokken via de cel 

llnbegeleiding. Er wordt dan doorverwezen of het CLB neemt zelf de begeleiding op. 

o Scholen verschillen in hun beleid: diagnose voorwaarde voor hulp of niet. Ouders 

gaan soms shoppen voor diagnose. 

 Representativiteit casus 

o Problemen verschillen van casus tot casus. Oplossing dient steeds ‘op maat gemaakt’ 

te zijn. 

o Traject is vaak ongeveer wel hetzelfde. 

 Ondersteuning BuO voor GO 

o Centrum voor leerzorg wordt opnieuw aangehaald. Dit is een initiatief binnen regio 

Leuven en omstreken, waarbij het BuO als ‘expertisecel’ fungeert. 

o Gon wordt aangehaald. Meer ruimte voor GON-begeleiding wordt als een mogelijke 

piste beschreven waardoor het BuO het GO meer zou kunnen ondersteunen. 

 Verwachtingen n.a.v. M-decreet:  

o M-decreet kwam spontaan ter sprake (zonder vraag hierover te stellen). Deelnemers 

maken zich veel zorgen hierover. Ze vrezen een extra belasting voor de scholen. 

 

Algemeen: soms deden deelnemers heel sterke uitspraken, bijvoorbeeld ‘uiteraard is dat zo’. 

Wanneer ik doorvroeg of dat wel zo vanzelfsprekend is, bleek dat helemaal niet het geval te zijn. 

 

Samenvatting FG 17/11/14 gewoon KO 

Hoe verliep de TnBSH/BuO (TnZOS) in jullie casus: 

 Traject: 

o Meestal: eerst klassenraad, dan MDO (met het CLB), maar CLB wordt niet altijd 

betrokken 

o 1 casus: lkr raadde de ouders zelf aan om naar BuO over te gaan. Het CLB werd enkel 

betrokken om het gemotiveerd verslag op de stellen. CLB vond dit spijtig. 

o 1 casus: ouders hadden op eigen houtje BSH ingeschakeld, op aanraden van arts 

‘schrijf u maar al in want overal zijn er wachtlijsten’ 

o 1 casus: CLB actieve rol om ll in school voor BuO te krijgen, CLB-mw lobbyde 

voortdurend om de school voor BuO te overtuigen deze ll nog op te nemen 

 Motieven:  

o Probleemgestuurde motieven: voor gedragsproblemen, schoolloopbaan 

o 1 casus: omdat de lkr erop aandrong 

 Betrokkenen 
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o CLB niet altijd betrokken; soms doet school ook doorverwijzing – verschillende 

standpunten worden hieromtrent ingenomen door CLB en scholen. CLB-mw 

benadrukken hun draaischijffunctie terwijl scholen ook aangeven dat ze zelf willen 

en kunnen doorverwijzen.  

o Lln wordt niet genoemd in de toeleiding naar zorg. 

o Er wordt vermeld dat TnZ makkelijker is in het KO dan in het LO, omdat de ouders in 

het KO nog meer het advies volgen. In het LO kunnen ouders meer weerstand 

bieden. 

o TnBuO: de school/CLB voor gewoon onderwijs wordt niet meer gecontacteerd na 

een TnBuO.  

 Drempels:  

o BSH: duur, wachtlijsten, niet duidelijk welke expertise BSH’ers hebben, niet duidelijk 

wat er wordt gedaan tijdens BSH. 

o BuO:  

 Slechte beeldvorming over BuO: mensen zijn weigerachtig om hun kind 

daarnaar toe te sturen. Bij bezoek aan school voor BuO kan dit ouders ook 

afschrikken wanneer ze de andere (gehandicapte) kinderen zien. 

 Verre verplaatsing, bus die vroeg vertrekt 

 BuO = volzet, te weinig aanbod 

o TnZOS: schoolcultuur – hoeveel zorg wilt een school bieden 

o Wanneer mensen op hun eigen houtje hulp inschakelen en dit niet gecoördineerd 

wordt 

 Betekenis succesvolle en niet-succesvolle TnZ 

o Welzijn van het kind staat voorop 

o Open communicatie 

o Gemeenschappelijk doel 

 Uitkomsten 

o Uitkomsten nog maar weinig duidelijk, hulp was nog steeds aan de gang 

o TnBuO: info over functioneren van ll doordat broer/zus nog op de gewone school zit. 

Anders horen ze daar niets meer van. 

o TnBuO: Enkel wanneer broer/zus nog op de school voor gewoon onderwijs zit, 

komen ze te weten hoe het verder verloopt met ll.  

 ZOS voor TnZ 

o CLB gaf heel concrete tips aan de school om ll al vooruit te helpen 

 Cruciale fasen 

o Taalontwikkeling: zo vroeg mogelijk, wegens gevoelige periode voor taalontwikkeling 

o Gedragsproblemen: ook zo vroeg mogelijk (bv STOP 4-7 is bedoeld voor ll van 4 tot 7 

jaar) 

o Afweging: soms hebben ouders tijd nodig om problemen te verwerken / kinderen 

hebben verschillend ontwikkelingstempo en maken soms ineens een grote sprong 

vooruit enerzijds en het op tijd ingrijpen anderzijds. 

 Ondersteuning BuO voor GO (buiten GON en ION) 

o Huidige ondersteuning: GON, Centrum voor leerzorg, kdn en ouders kunnen in het 

BuO gaan kijken 
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o Mogelijke ondersteuning in de toekomst: lkr van het GO die een dagje observeren in 

het BuO 

 Verwachtingen n.a.v. M-decreet: tussen de verschillende subthema’s door werd gepraat over 

de situatie na ingang van het M-decreet. Ze verwachten dat er daardoor meer inclusie zal 

zijn, maar maken zich ook zorgen. 

 Verschil in aantal lln BuKO en BuLO:  

o in BuKO bestaat nog geen type 1 en type 8, in het BuLO wel. De stijging in aantal ll 

komt volgens hen door dit verschil in aanbod. 

o Ouders hebben soms tijd nodig om overgang naar BuO te verwerken 

o Sommige problemen worden pas later ontdekt 

 

Samenvatting FG 19/11/14 BuO 

Hoe verliep de TnBuO (TnGO) in jullie casus: 

 Traject/ Betrokkenen: 

o Soms werd een ‘mooi’ traject gevolgd: klassenraden, MDO’s met CLB en daarna naar 

het BuO 

o Soms kwam de vraag ook van de ouders en werd het CLB niet of nauwelijks 

betrokken. De doorverwijzing ging dan ‘te snel’ 

o 1 casus: ll ging 3 weken naar het GO en daarna terug naar het BuO, ll had enorme 

deuk gekregen in het GO, moest ‘hersteld’ worden eens terug in het BuO. 

o Informatiedoorstroming tussen GO en BuO verliep soms goed, maar soms ook niet 

goed. 

 Motieven:  

o Schoolloopbaan 

o Socio-emotioneel 

o Draagkracht school  

o Draagkracht gezin 

 Duur traject 

o Soms 3 weken, soms 3 jaar, zit heel veel variatie op 

 Drempels/aantrekkingskracht: 

o Drempels:  

 Ouders hebben tijd nodig om te aanvaarden dat hun kind naar het BuO moet 

 Beeldvorming BuO: dat is voor gehandicapten 

 (gepercipieerd) Toekomstperspectief BuO: soms effectief minder 

toekomstmogelijkheden wanneer een ll BuO volgt, soms onterecht ook 

gepercipieerd minder toekomstperspectief 

 Verre verplaatsing 

 Tekort in aanbod: scholen voor BuO zijn volzet, specifieke richtingen/aanbod 

wordt niet in elke school georganiseerd 

o Aantrekkingskracht: 

 Ontlasting van het gezin: alle hulp vindt op school plaats, gezin moet minder 

intensief ll begeleiden 

 Betekenis succesvolle en niet-succesvolle TnZ 
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o Succesvol: welzijn van de ll staat voorop 

 Uitkomsten 

o Soms goed soms niet goed:  

 bij casus met korte terugkeer naar het GO: ll had deuk opgelopen in het GO 

 soms floreren/herleven ll in het BuO, soms is BuO niet echt een oplossing (bv 

ll ging naar het BuO, ervaarde op school geen problemen maar thuis wel, 

problemen thuis bleven bestaan na overgang naar BuO) 

 ZOS voor TnZ 

o Soms werd ZC mooi doorlopen, maar niet altijd 

o Deelnemers erkennen een trend waarin het ZC wel meer en meer wordt doorlopen 

o Informatiedoorstroming verloopt niet altijd vlot. Soms hebben lkr BuO wel toegang 

tot het dossier, soms niet (omwille van de privacy). 

 Oververtegenwoordiging allochtonen/jongens/kansarmen in het BuO: wegens 

aantrekkingskrachten van het BuO (alle hulp op school, gratis, coördinatie gebeurt door de 

school), gedragsproblemen worden vaker gesteld door jongens dan door meisjes en deze 

worden sneller opgemerkt dan internaliserende problemen. 

 Representativiteit casussen: meestal wel representatief. Bij casus waarbij ll 3 weken in het 

BuO verbleef niet representatief. 

 Ondersteuning BuO voor GO (buiten GON en ION) 

o Momenteel zijn er veel lokale initiatieven: samenwerking binnen bepaalde 

scholengemeenschap, ouders/ll kunnen op bezoek gaan bij het BuO bij een 

eventuele overgang, binnen het CLB worden collega’s die werkzaam zijn in het BuO 

wel gecontacteerd bij vragen naar expertisedeling. 

o Nadeel: lkr voor BuO weten niet hoe het eraan toegaat in een school voor GO. GO 

houdt de klasdeur ook gesloten waardoor het BuO hier geen info over kan krijgen. 

Omgekeerd is er wel veel openheid: het GO kan in het BuO gaan kijken. 

o Hoe zou dat georganiseerd kunnen worden: meer middelen beschikbaar stellen. 

Samenwerking is moeilijk wanneer dit éénrichtingsverkeer is, wanneer enkel het BuO 

het GO moet ondersteunen binnen de uren die voor het BuO bestemd zijn. 

 Verwachtingen n.a.v. M-decreet:  

o Bezorgdheden naar ll, lkr en scholen toe. Lln: zorgen dat ll dupe zullen zijn van M-

decreet, dat zij niet de gepaste hulp zullen krijgen die ze wel nodig hebben. Lkr: 

zorgen voor overbelasting. Scholen: zorgen voor indekking van scholen zodat ze 

voldoende lln aantallen en werkingsmiddelen krijgen. Veel scholen BuO vragen aan 

om verschillende types en OV’n te kunnen inrichten zodat ze zeker kunnen blijven 

bestaan en hun personeel kunnen blijven behouden. 
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Bijlage 12: herinneringsbrief gewoon onderwijs 

Antwerpen, 30 januari 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. Dit schrijven dient 

als herinnering en geeft bijkomende informatie.  

 

Achtergrond van het project 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding 

naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd. Doel van het 

project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. 

We zijn ook geïnteresseerd in de banden tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.  

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke39 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Voor de ouders ontvangt u in de 

tweede helft van maart 2015 al het nodige materiaal waardoor ouders de vragenlijst online of op 

papier kunnen invullen. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn beschikbaar. Ouders 

kunnen op die manier net vòòr of na de paasvakantie de vragenlijst invullen, zoals bijvoorbeeld 

tijdens het oudercontact. Wijzelf nodigen eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en 

de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Meer concrete informatie volgt in 

maart. 

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt40. 

 

Welke meerwaarde heeft uw deelname voor uw school? 

                                                           
39

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 
coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel 
leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als 
zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
40 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
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Via een workshop in schooljaar 2016-201741 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

  

                                                           
41

 na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 
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Bijlage 13: herinneringsbrief buitengewoon onderwijs 

 

Antwerpen, 30 januari 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. Dit schrijven dient 

als herinnering en geeft bijkomende informatie.  

 

Achtergrond van het project 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding 

naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs en omgekeerd. Doel van het 

project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. 

We zijn ook geïnteresseerd in de banden tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.  

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

We wensen informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke42 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders van leerlingen die vrij recent de overgang van het gewoon naar het buitengewoon 

onderwijs hebben gemaakt. De leerkrachten worden in deze studie niet bevraagd. Voor de ouders 

ontvangt u in de tweede helft van maart 2015 al het nodige materiaal waardoor ouders de 

vragenlijst online of op papier kunnen invullen. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn 

beschikbaar. Ouders kunnen op die manier net vòòr of na de paasvakantie de vragenlijst invullen, 

zoals bijvoorbeeld tijdens het oudercontact. Wijzelf nodigen eind april 2015 via e-mail de 

zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker uit om de vragenlijst online in te vullen. Meer 

concrete informatie volgt in maart. 

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Alle verkregen gegevens worden 

anoniem verwerkt43. 

 

                                                           
42

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te geven, te 
coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het aanspreekpunt rond zorg. In de 
praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de leerlingbegeleider, de orthopedagoog, het 
zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam kan taken met betrekking tot zorg 
opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
43 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 
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Welke meerwaarde heeft uw deelname voor uw school? 

 

Via een workshop in schooljaar 2016-201744 zal uw school geïnformeerd worden over de globale 

bevindingen van dit onderzoek. Naast de resultaten van het vragenlijstonderzoek zullen ook 

gegevens beschikbaar zijn van het casestudieonderzoek waarin we de toeleiding naar zorg in enkele 

scholen op een meer diepgaande manier in kaart brengen. Deze bevindingen zullen ongetwijfeld 

inspirerend zijn om uw zorgbeleid verder uit te bouwen. Eerder ontvangt u een schoolrapport met de 

anoniem verwerkte resultaten van de ouders van uw school die deelnamen aan het 

vragenlijstonderzoek. Het perspectief van ouders op hoe de toeleiding naar zorg in uw school 

gebeurt, zal u wellicht ook interesseren. Tot slot is deze deelname een unieke kans om uw stem te 

laten horen ter optimalisering van een kwaliteitsvolle toeleiding naar zorg voor alle leerlingen. Op 

basis van de resultaten van dit onderzoek formuleren we namelijk concrete beleidsaanbevelingen bij 

de Vlaamse overheid. De deelname van voldoende scholen zal een belangrijke meerwaarde 

betekenen voor de representativiteit van de onderzoeksresultaten.  

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

  

                                                           
44

 na afloop en vrijgave van het onderzoeksrapport 

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 14: praktische instructies oudervragenlijst gewoon onderwijs 

 

Antwerpen, 26 februari 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders BaO 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke45 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

Dit schrijven geeft bijkomende informatie over de procedure bij de vragenlijst voor de ouders, die in 

de tweede helft van maart 2015 van start gaat. Indien deze e-mail slecht leesbaar is, kan u deze brief 

nalezen in de bijlage (zie ’13.01 Praktische instructies scholen ouderVL GO’). Voor meer algemene 

informatie omtrent dit project verwijzen we naar de herinneringsbrief in bijlage (zie ’13.01 

Herinneringsbrief januari scholen VLonderzoek GO’), de welke u in januari heeft ontvangen. 

 

Hoe vullen ouders de vragenlijst in? 

 

U ontvangt via de post (op het adres van de school, ten aanzien van uzelf) in de tweede helft van 

maart 2015 per instellingsnummer 200 papieren uitnodigingsbrieven voor ouders met instructies en 

een link naar de online vragenlijst. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn online 

beschikbaar. We geven er de voorkeur aan dat de vragenlijst zoveel mogelijk online wordt ingevuld. 

Op de uitnodigingsbrief staat ook beschreven hoe ouders die dit wensen een papieren vragenlijst 

kunnen aanvragen. Ouders dienen dan namelijk te telefoneren naar de onderzoekers, dewelke hen 

nadien een papieren vragenlijst bezorgen via de post. Ze ontvangen hierbij een voorgefrankeerde 

envelop waarmee ze de vragenlijst zelf kunnen terugbezorgen aan de onderzoekers. De ouders 

kunnen de vragenlijst zowel online als op papier invullen tot 8 mei 2015. 

 

Indien u echter inschat dat de meerderheid van de ouders van uw school geen of moeilijk toegang 

heeft tot het internet, kan u zelf 10046 papieren vragenlijsten aanvragen in antwoord op deze e-mail. 

Deze worden u in de tweede helft van maart 2015 via de post bezorgd (op het adres van de school, 

ten aanzien van uzelf). In dat geval zouden wij u willen vragen dat u zelf alle ingevulde vragenlijsten 

verzamelt en deze in de week van 11 mei 2015 terug bezorgt aan de onderzoekers. De school 

ontvangt hiervoor, samen met de levering van de vragenlijsten, een voorgefrankeerde grote envelop 

waarmee ze de vragenlijsten via de post kunnen terug bezorgen aan de onderzoekers. Deze 

                                                           
45

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te 
geven, te coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam 
kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
46

 Bij papieren vragenlijsten verwachten we een hogere responsgraad dan bij de online methode, vandaar 
voorzien we de helft minder papieren vragenlijsten dan uitnodigingsbrieven voor de online vragenlijst. 
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procedure wordt echter enkel aangevraagd indien de online procedure geen optie is; we geven er de 

voorkeur aan dat zoveel mogelijk scholen toch de online procedure volgen47.  

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal uitnodigingsbrieven of vragenlijsten per instellingsnummer, 

onafhankelijk van de grootte van de school. In elk geval dient de school zelf geen kopieën of andere 

onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen worden via de post bezorgd aan de 

school. 

 

We vragen de school om de uitnodigingsbrieven (of vragenlijsten) te verspreiden in verschillende 

klassen, opdat we een zo breed of representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg 

en de beleving hiervan door ouders binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. U 

kan bijvoorbeeld de 200 uitnodigingsbrieven (of 100 vragenlijsten) uitdelen in één of enkele klassen 

van (zo goed als) elke kleuterjaar48 en/of elk leerjaar. Een andere optie is om de uitnodigingsbrieven 

(of vragenlijsten) te verspreiden binnen enkele of alle klassen (afhankelijk van de grootte van jullie 

school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld voor het kleuteronderwijs: het instapklasje en de 

tweede kleuterklas, dan wel de eerste en derde kleuterklas; bijvoorbeeld voor het lager onderwijs: 

het eerste, derde en vijfde leerjaar, dan wel van het tweede, vierde en zesde leerjaar). Jullie zijn vrij 

om hier concreet vorm aan te geven. Alle uitnodigingsbrieven verspreiden binnen bijvoorbeeld enkel 

het eerste en tweede jaar geeft ons maar een beperkt beeld van de toeleiding naar zorg binnen uw 

school; daarom vragen we u dit niet te doen.  

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school - online of op papier – te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst 

voor ouders. 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. Bij geen verdere reactie op deze e-mail gaan we ervan uit dat uw school kiest 

voor de online methode; U ontvangt in de tweede helft van maart 200 papieren uitnodigingsbrieven 

voor de ouders. Indien u papieren vragenlijsten wilt ontvangen, vragen we u uitdrukkelijk om dit 

aan te vragen in antwoord op deze e-mail en uiterlijk op 4 maart 2015. Hierbij vermeldt u hoeveel 

van de 100 vragenlijsten Nederlands-, Engels- of Franstalig moet zijn.  

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

                                                           
47

 Het gebruik van papieren vragenlijsten heeft namelijk een aantal nadelen in vergelijking met de online 
methode. Zo vormt deze methode een grotere belasting voor de scholen, het milieu en de onderzoekers. 
48

 Ouders van instappertjes mogen de vragenlijst ook invullen. 
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Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Antwerpen, 26 februari 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders SO 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke49 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

Dit schrijven geeft bijkomende informatie over de procedure bij de vragenlijst voor de ouders, die in 

de tweede helft van maart 2015 van start gaat. Indien deze e-mail slecht leesbaar is, kan u deze brief 

nalezen in de bijlage (zie ’13.01 Praktische instructies scholen ouderVL GO’). Voor meer algemene 

informatie omtrent dit project verwijzen we naar de herinneringsbrief in bijlage (zie ’13.01 

Herinneringsbrief januari scholen VLonderzoek GO’), de welke u in januari heeft ontvangen. 

 

Hoe vullen ouders de vragenlijst in? 

 

U ontvangt via de post (op het adres van de school, ten aanzien van uzelf) in de tweede helft van 

maart 2015 per instellingsnummer 400 papieren uitnodigingsbrieven voor ouders met instructies en 

een link naar de online vragenlijst. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn online 

beschikbaar. We geven er de voorkeur aan dat de vragenlijst zoveel mogelijk online wordt ingevuld. 

Op de uitnodigingsbrief staat ook beschreven hoe ouders die dit wensen een papieren vragenlijst 

kunnen aanvragen. Ouders dienen dan namelijk te telefoneren naar de onderzoekers, dewelke hen 

nadien een papieren vragenlijst bezorgen via de post. Ze ontvangen hierbij een voorgefrankeerde 

envelop waarmee ze de vragenlijst zelf kunnen terugbezorgen aan de onderzoekers. De ouders 

kunnen de vragenlijst zowel online als op papier invullen tot 8 mei 2015. 

 

Indien u echter inschat dat de meerderheid van de ouders van uw school geen of moeilijk toegang 

heeft tot het internet, kan u zelf 20050 papieren vragenlijsten aanvragen in antwoord op deze e-mail. 

Deze worden u in de tweede helft van maart 2015 via de post bezorgd (op het adres van de school, 

ten aanzien van uzelf). In dat geval zouden wij u willen vragen dat u zelf alle ingevulde vragenlijsten 

verzamelt en deze in de week van 11 mei 2015 terug bezorgt aan de onderzoekers. De school 

ontvangt hiervoor, samen met de levering van de vragenlijsten, een voorgefrankeerde grote envelop 

waarmee ze de vragenlijsten via de post kunnen terug bezorgen aan de onderzoekers. Deze 

                                                           
49

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te 
geven, te coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam 
kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
50

 Bij papieren vragenlijsten verwachten we een hogere responsgraad dan bij de online methode, vandaar 
voorzien we de helft minder papieren vragenlijsten dan uitnodigingsbrieven voor de online vragenlijst. 
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procedure wordt echter enkel aangevraagd indien de online procedure geen optie is; we geven er de 

voorkeur aan dat zoveel mogelijk scholen toch de online procedure volgen51.  

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal uitnodigingsbrieven of vragenlijsten per instellingsnummer, 

onafhankelijk van de grootte van de school. In elk geval dient de school zelf geen kopieën of andere 

onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen worden via de post bezorgd aan de 

school. 

 

We vragen de school om de uitnodigingsbrieven (of vragenlijsten) te verspreiden in verschillende 

klassen, verdeeld over alle onderwijsvormen en over zoveel mogelijk jaren binnen jullie scholen, 

opdat we een zo breed of representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg en 

beleving hiervan door ouders binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. Zo kan u 

bijvoorbeeld de 400 uitnodigingsbrieven (of 200 vragenlijsten) uitdelen binnen één of enkele klassen 

van (zo goed als) elk jaar. Zeker voor middenscholen en bovenbouw scholen geniet deze werkwijze 

onze voorkeur, opdat in elk jaar minstens één klas bevraagd wordt. Indien u de eerste tot en met de 

derde graad secundair onderwijs aanbiedt, is een andere optie de uitnodigingsbrieven (of 

vragenlijsten) te verspreiden binnen enkele of alle klassen (afhankelijk van de grootte van jullie 

school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld het eerste, derde en vijfde jaar (en zevende jaar), dan 

wel het tweede, vierde en zesde jaar). Jullie zijn vrij om hier concreet vorm aan te geven. Alle 

uitnodigingsbrieven verspreiden binnen bijvoorbeeld enkel het vijfde en zesde jaar geeft ons maar 

een beperkt beeld van de toeleiding naar zorg binnen uw school; daarom vragen we u dit niet te 

doen.  

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school - online of op papier – te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst 

voor ouders. 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. Bij geen verdere reactie op deze e-mail gaan we ervan uit dat uw school kiest 

voor de online methode; U ontvangt in de tweede helft van maart 400 papieren uitnodigingsbrieven 

voor de ouders. Indien u papieren vragenlijsten wilt ontvangen, vragen we u uitdrukkelijk om dit 

aan te vragen in antwoord op deze e-mail en uiterlijk op 4 maart 2015. Hierbij vermeldt u hoeveel 

van de 200 vragenlijsten Nederlands-, Engels- of Franstalig moet zijn.  

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 
                                                           
51

 Het gebruik van papieren vragenlijsten heeft namelijk een aantal nadelen in vergelijking met de online 
methode. Zo vormt deze methode een grotere belasting voor de scholen, het milieu en de onderzoekers. 
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Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Bijlage 15: uitnodigingsbrief ouders gewoon onderwijs 

Beste ouder, 
 
Uw school neemt deel aan een onderzoek over toeleiding naar zorg. We willen uw mening weten 
over zorg voor uw kind binnen en buiten de school. Via http://tinyurl.com/leerlingenzorg 52 kan u 
online een vragenlijst invullen.  
 

 
 
Deze vragenlijst moet ingevuld worden door de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind 
dat deze brief van de school kreeg. Het invullen van de vragenlijst duurt 20 minuten. 
 
De vragen zijn in het Nederlands opgesteld. In een menu rechts bovenaan kan je ook kiezen voor 
Franstalige of Engelstalige vragen.  
 
Hebt u geen toegang tot internet, dan kan u een papieren versie aanvragen door telefonisch contact 
op te nemen met Mia Bernaerts (tel: 03 265 45 08). U kan de vragenlijst in het Nederlands, Engels of 
Frans krijgen. Zij zal u een papieren vragenlijst bezorgen via de post en een voorgefrankeerde 
envelop waarmee u de vragenlijst kan terug bezorgen aan ons. 
 
Indien u meerdere uitnodigingsbrieven ontvangt verkiezen we dat u een aparte vragenlijst per kind 
invult. Is dat te veel? Vul dan enkel een vragenlijst in voor het kind van wie de voornaam het eerst in 
het alfabet voorkomt.  
 
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter de conclusies zijn van het onderzoek. Samen 
verbeteren we zo de zorg voor leerlingen binnen en buiten de school. De onderzoekers verwerken 
uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen53. Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door de Universiteit Antwerpen, in opdracht van de Vlaamse overheid. 
 
Mogen we vragen om deze vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen, bij voorkeur binnen de 14 dagen. 
 
Hebt u vragen? Neem contact op met Kathleen Bodvin via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be of 
tel: 03 265 42 39 op dinsdag, woensdag en donderdag (niet in de paasvakantie). 
 
Met vriendelijke groeten, 
Prof. Elke Struyf – Promotor 
Kathleen Bodvin en Karen Jacobs – Wetenschappelijk medewerkers  

                                                           
52 Open uw internetbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome…) en 
typ de link over in de adresbalk links bovenaan (zie figuur). Indien deze link niet werkt, gebruik deze 
link: https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6M3aCQ4ARpgjI4l 
53 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de 
verwerking van persoonlijke gegevens  

http://tinyurl.com/leerlingenzorg
mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6M3aCQ4ARpgjI4l
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Bijlage 16: startmail oudervragenlijst gewoon onderwijs  

Antwerpen, maart 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders BaO 

online 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

In het begin van de week van 23 maart ontvangt u via de post een envelop van ons (op het adres 

van de school, ten aanzien van uzelf). In deze envelop vindt u al het nodige materiaal om de 

vragenlijst online te laten invullen door de ouders. U ontvangt namelijk een 200-tal papieren 

uitnodigingsbrieven met instructies en een link naar de online vragenlijst voor de ouders. Ook 

vertalingen van de vragenlijst naar het Engels en het Frans zijn online beschikbaar. 

 

Ter informatie vindt u in bijlage ook een weergave van deze uitnodigingsbrief en de oudervragenlijst. 

Deze bijlagen geven we enkel mee zodat u kan zien wat we bevragen. Het is niet de bedoeling dat u 

deze gaat kopiëren en uitdelen aan de ouders; alle nodige kopieën worden u bezorgd in het begin 

van de week van 23 maart. 

 

Hoe de 200 papieren uitnodigingsbrieven uitdelen aan ouders: 

 

We vragen de school om de uitnodigingsbrieven te verspreiden in verschillende klassen, opdat we 

een zo breed of representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg en de beleving 

hiervan door ouders binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. U kan bijvoorbeeld 

de 200 uitnodigingsbrieven uitdelen in één of enkele klassen van (zo goed als) elke kleuterjaar54 

en/of elk leerjaar. Een andere optie is om de uitnodigingsbrieven te verspreiden binnen enkele of alle 

klassen (afhankelijk van de grootte van jullie school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld voor het 

kleuteronderwijs: het instapklasje en de tweede kleuterklas, dan wel de eerste en derde kleuterklas; 

bijvoorbeeld voor het lager onderwijs: het eerste, derde en vijfde leerjaar, dan wel van het tweede, 

vierde en zesde leerjaar). Jullie zijn vrij om hier concreet vorm aan te geven. Alle uitnodigingsbrieven 

verspreiden binnen bijvoorbeeld enkel het eerste en tweede jaar geeft ons maar een beperkt beeld 

van de toeleiding naar zorg binnen uw school; daarom vragen we u dit niet te doen.  

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school online te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

                                                           
54

 Ouders van instappertjes mogen de vragenlijst ook invullen. 
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Verdere stappen  

 

Op de uitnodigingsbrief staat ook beschreven hoe ouders die dit wensen een papieren vragenlijst 

kunnen aanvragen. Ouders dienen dan namelijk te telefoneren naar de onderzoekers, dewelke hen 

nadien een papieren vragenlijst bezorgen via de post. Ze ontvangen hierbij een voorgefrankeerde 

envelop waarmee ze de vragenlijst zelf kunnen terugbezorgen aan de onderzoekers.  

 

Na het uitdelen van de uitnodigingsbrieven heeft u als school geen verder werk voor de 

oudervragenlijst. 

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal uitnodigingsbrieven per instellingsnummer. In elk geval dient de 

school zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen 

worden via deze envelop bezorgd aan de school. 

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Kan u aub de leesbevestiging aanklikken zodat we weten dat u deze informatie goed heeft 

ontvangen? Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via 

ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of via tel: 03 265 42 39 (op dinsdag, woensdag en 

donderdag, maar niet in de paasvakantie). 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Antwerpen, maart 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders BaO 

papier 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke55 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

In de week van 23 maart ontvangt u via de post een aantal enveloppen van ons (op het adres van 

de school, ten aanzien van uzelf). In deze enveloppen vindt u al het nodige materiaal om de 

vragenlijst te laten invullen door de ouders. U ontvangt namelijk 100 papieren vragenlijsten en 100 

afsluitbare enveloppen voor de ouders. Ook vertalingen van de vragenlijst naar het Engels en het 

Frans worden –indien aangevraagd- aangeleverd. Daarnaast ontvangt u 5 voorgefrankeerde 

enveloppen waarmee u de ingevulde vragenlijsten aan ons kan terugbezorgen. 

 

Ter informatie vindt u in bijlage ook een weergave van de oudervragenlijst. Deze bijlage geven we 

enkel mee zodat u kan zien wat we bevragen. Het is niet de bedoeling dat u deze gaat kopiëren en 

uitdelen aan de ouders; alle nodige kopieën worden u per post bezorgd in de week van 23 maart. 

 

Hoe de 100 papieren vragenlijsten uitdelen aan ouders: 

 

We vragen de school om de vragenlijsten te verspreiden in verschillende klassen, opdat we een zo 

breed of representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg en de beleving hiervan 

door ouders binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. U kan bijvoorbeeld de 100 

vragenlijsten uitdelen in één of enkele klassen van (zo goed als) elke kleuterjaar56 en/of elk leerjaar. 

Een andere optie is om de vragenlijsten te verspreiden binnen enkele of alle klassen (afhankelijk van 

de grootte van jullie school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld voor het kleuteronderwijs: het 

instapklasje en de tweede kleuterklas, dan wel de eerste en derde kleuterklas; bijvoorbeeld voor het 

lager onderwijs: het eerste, derde en vijfde leerjaar, dan wel van het tweede, vierde en zesde 

leerjaar). Jullie zijn vrij om hier concreet vorm aan te geven. Alle vragenlijsten verspreiden binnen 

bijvoorbeeld enkel het eerste en tweede jaar geeft ons maar een beperkt beeld van de toeleiding 

naar zorg binnen uw school; daarom vragen we u dit niet te doen.  

 

                                                           
55

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te 
geven, te coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam 
kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 
56

 Ouders van instappertjes mogen de vragenlijst ook invullen. 



208 
 

Belangrijk bij de papieren vragenlijsten is dat u ook telkens een afsluitbare envelop meegeeft aan de 

ouders. Eventueel kan u op deze envelop de initialen van het kind en de klasnaam van het kind 

noteren via hetwelke u de vragenlijst aan de ouder bezorgde en aan welke persoon op school het 

kind (al dan niet via een leraar) de ingevulde vragenlijst in de afgesloten envelop moet terug 

bezorgen. Op die manier kan u opvolgen wie de vragenlijst reeds heeft ingevuld en verhoogt u de 

kans dat de ingevulde vragenlijsten terug tot bij u komen. 

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

Verdere stappen  

 

U verzamelt zelf alle ingevulde vragenlijsten en bezorgt deze uiterlijk in de week van 11 mei 2015 

terug aan de onderzoekers. Gebruik hiervoor de 5 voorgefrankeerde enveloppen die u bij deze 

levering krijgt. Per voorgefrankeerde envelop kan u 20 ingevulde vragenlijsten in een gesloten 

envelop terugzenden naar ons. Deze worden best horizontaal in 2 

rijen in de envelop gestoken (zie figuur, 2 rijen van 10 enveloppen). 

Het maximumgewicht per envelop is 2 kg, de enveloppen mogen 

maximum 3 cm dik zijn en mogen niet breder worden dan 23 cm. 

Gelieve enkel de voorgefrankeerde enveloppen te gebruiken die nodig 

zijn.  

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal vragenlijsten per instellingsnummer. In elk geval dient de school 

zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen worden via 

deze envelop bezorgd aan de school. 

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Kan u aub de leesbevestiging aanklikken zodat we weten dat u deze informatie goed heeft 

ontvangen? Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via 

ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of via tel: 03 265 42 39 (op dinsdag, woensdag en 

donderdag, maar niet in de paasvakantie). 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Antwerpen, maart 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders SO online 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

In het begin van de week van 23 maart ontvangt u via de post twee enveloppen van ons (op het 

adres van de school, ten aanzien van uzelf). In deze envelop vindt u al het nodige materiaal om de 

vragenlijst online te laten invullen door de ouders. U ontvangt namelijk een 400-tal papieren 

uitnodigingsbrieven met instructies en een link naar de online vragenlijst voor de ouders. Ook 

vertalingen van de vragenlijst naar het Engels en het Frans zijn online beschikbaar. 

 

Ter informatie vindt u in bijlage ook een weergave van deze uitnodigingsbrief en de oudervragenlijst. 

Deze bijlagen geven we enkel mee zodat u kan zien wat we bevragen. Het is niet de bedoeling dat u 

deze gaat kopiëren en uitdelen aan de ouders; alle nodige kopieën worden u bezorgd in het begin 

van de week van 23 maart. 

 

Hoe de 400 papieren uitnodigingsbrieven uitdelen aan ouders: 

 

We vragen de school om de uitnodigingsbrieven te verspreiden in verschillende klassen, verdeeld 

over alle onderwijsvormen en over zoveel mogelijk jaren binnen jullie school, opdat we een zo breed 

of representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg en beleving hiervan door ouders 

binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. Zo kan u bijvoorbeeld de 400 

uitnodigingsbrieven uitdelen binnen één of enkele klassen van (zo goed als) elk jaar. Zeker voor 

middenscholen en bovenbouw scholen geniet deze werkwijze onze voorkeur, opdat in elk jaar 

minstens één klas bevraagd wordt. Indien u de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs 

aanbiedt, is een andere optie de uitnodigingsbrieven te verspreiden binnen enkele of alle klassen 

(afhankelijk van de grootte van jullie school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld het eerste, derde 

en vijfde jaar (en zevende jaar), dan wel het tweede, vierde en zesde jaar). Jullie zijn vrij om hier 

concreet vorm aan te geven. Alle uitnodigingsbrieven verspreiden binnen bijvoorbeeld enkel het 

vijfde en zesde jaar geeft ons maar een beperkt beeld van de toeleiding naar zorg binnen uw school; 

daarom vragen we u dit niet te doen.  

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school online te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

Verdere stappen  
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Op de uitnodigingsbrief staat ook beschreven hoe ouders die dit wensen een papieren vragenlijst 

kunnen aanvragen. Ouders dienen dan namelijk te telefoneren naar de onderzoekers, dewelke hen 

nadien een papieren vragenlijst bezorgen via de post. Ze ontvangen hierbij een voorgefrankeerde 

envelop waarmee ze de vragenlijst zelf kunnen terugbezorgen aan de onderzoekers.  

 

Na het uitdelen van de uitnodigingsbrieven heeft u als school geen verder werk voor de 

oudervragenlijst. 

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal uitnodigingsbrieven per instellingsnummer. In elk geval dient de 

school zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen 

worden via deze envelop bezorgd aan de school. 

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Kan u aub de leesbevestiging aanklikken zodat we weten dat u deze informatie goed heeft 

ontvangen? Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via 

ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of via tel: 03 265 42 39 (op dinsdag, woensdag en 

donderdag, maar niet in de paasvakantie). 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Antwerpen, maart 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders SO papier 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke57 of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

In de week van 23 maart ontvangt u via de post een aantal enveloppen van ons (op het adres van 

de school, ten aanzien van uzelf). In deze enveloppen vindt u al het nodige materiaal om de 

vragenlijst te laten invullen door de ouders. U ontvangt namelijk 200 papieren vragenlijsten en 200 

afsluitbare enveloppen voor de ouders. Ook vertalingen van de vragenlijst naar het Engels en het 

Frans worden –indien aangevraagd- aangeleverd. Daarnaast ontvangt u 11 voorgefrankeerde 

enveloppen waarmee u de ingevulde vragenlijsten aan ons kan terugbezorgen. 

 

Ter informatie vindt u in bijlage ook een weergave van de oudervragenlijst. Deze bijlage geven we 

enkel mee zodat u kan zien wat we bevragen. Het is niet de bedoeling dat u deze gaat kopiëren en 

uitdelen aan de ouders; alle nodige kopieën worden u per post bezorgd in de week van 23 maart. 

 

Hoe de 200 papieren vragenlijsten uitdelen aan ouders: 

 

We vragen de school om de vragenlijsten te verspreiden in verschillende klassen, verdeeld over alle 

onderwijsvormen en over zoveel mogelijk jaren binnen jullie school, opdat we een zo breed of 

representatief mogelijk beeld krijgen van de toeleiding naar zorg en beleving hiervan door ouders 

binnen uw school. Hiervoor zijn diverse werkwijzen mogelijk. Zo kan u bijvoorbeeld de 200 

vragenlijsten uitdelen binnen één of enkele klassen van (zo goed als) elk jaar. Zeker voor 

middenscholen en bovenbouw scholen geniet deze werkwijze onze voorkeur, opdat in elk jaar 

minstens één klas bevraagd wordt. Indien u de eerste tot en met de derde graad secundair onderwijs 

aanbiedt, is een andere optie de vragenlijsten te verspreiden binnen enkele of alle klassen 

(afhankelijk van de grootte van jullie school) van alternerende jaren (bijvoorbeeld het eerste, derde 

en vijfde jaar (en zevende jaar), dan wel het tweede, vierde en zesde jaar). Jullie zijn vrij om hier 

concreet vorm aan te geven. Alle vragenlijsten verspreiden binnen bijvoorbeeld enkel het vijfde en 

zesde jaar geeft ons maar een beperkt beeld van de toeleiding naar zorg binnen uw school; daarom 

vragen we u dit niet te doen.  

 

                                                           
57

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te 
geven, te coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel leerlingbegeleiding. Ook de directie of een lid van het directieteam 
kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd worden. 



213 
 

Belangrijk bij de papieren vragenlijsten is dat u ook telkens een afsluitbare envelop meegeeft aan de 

ouders. Eventueel kan u op deze envelop de initialen van het kind en de klasnaam van het kind 

noteren via hetwelke u de vragenlijst aan de ouder bezorgde en aan welke persoon op school het 

kind (al dan niet via een leraar) de ingevulde vragenlijst in de afgesloten envelop moet terug 

bezorgen. Op die manier kan u opvolgen wie de vragenlijst reeds heeft ingevuld en verhoogt u de 

kans dat de ingevulde vragenlijsten terug tot bij u komen. 

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode midden maart – 8 mei 2015. Indien u dit 

als school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op 

school te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

Verdere stappen  

 

U verzamelt zelf alle ingevulde vragenlijsten en bezorgt deze uiterlijk in de week van 11 mei 2015 

terug aan de onderzoekers. Gebruik hiervoor de 11 voorgefrankeerde enveloppen die u bij deze 

levering krijgt. Per voorgefrankeerde envelop kan u 20 ingevulde vragenlijsten in een gesloten 

envelop terugzenden naar ons. Deze worden best horizontaal in 2 

rijen in de envelop gestoken (zie figuur, 2 rijen van 10 enveloppen). 

Het maximumgewicht per envelop is 2 kg, de enveloppen mogen 

maximum 3 cm dik zijn en mogen niet breder worden dan 23 cm. 

Gelieve enkel de voorgefrankeerde enveloppen te gebruiken die nodig 

zijn. U ontvangt 1 extra envelop om eventueel laattijdig toegekomen vragenlijsten alsnog aan ons te 

bezorgen.  

 

Iedere school krijgt eenzelfde aantal vragenlijsten per instellingsnummer. In elk geval dient de school 

zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen worden via 

deze envelop bezorgd aan de school. 

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-medewerker 

verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Kan u aub de leesbevestiging aanklikken zodat we weten dat u deze informatie goed heeft 

ontvangen? Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via 

ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of tel: 03 265 42 39 (op dinsdag, woensdag en 

donderdag, maar niet in de paasvakantie). 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 17: praktische instructies oudervragenlijst buitengewoon onderwijs 

Antwerpen, 6 maart 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders 

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester stemde uw school in om deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar 

zorg, waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke58 of orthopedagoog en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds bij 

ouders van leerlingen die huidig schooljaar (2014-2015) of de afgelopen twee schooljaren (2012-

2013 en 2013-2014) de overgang van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs hebben 

gemaakt.  

 

Dit schrijven geeft bijkomende informatie over de procedure bij de vragenlijst voor de ouders. 

Anders dan eerder gecommuniceerd, wensen we deze bevraging na de paasvakantie op te starten. 

Indien deze e-mail slecht leesbaar is, kan u deze brief nalezen in de bijlage (zie ’13.01 Praktische 

instructies scholen ouderVL BuO’). Voor meer algemene informatie omtrent dit project verwijzen we 

naar de herinneringsbrief in bijlage (zie ’13.01 Herinneringsbrief januari scholen VLonderzoek BuO’), 

de welke u in januari heeft ontvangen. 

 

Hoe vullen ouders de vragenlijst in? 

 

Scholen met leerlingen die sinds schooljaar 2012 – 2013 de overgang van het gewoon naar het 

buitengewoon onderwijs hebben gemaakt, ontvangen na de paasvakantie via de post (op het adres 

van de school, ter attentie van u als contactpersoon) het nodige aantal papieren vragenlijsten voor 

ouders. Ook vertalingen naar het Engels en het Frans zijn beschikbaar en kunnen opgevraagd 

worden. De ouders kunnen de vragenlijst op papier invullen tot 22 mei 2015. De school verzamelt 

alle ingevulde vragenlijsten en bezorgt deze in de week van 25 mei 2015 terug aan de onderzoekers. 

U ontvangt hiervoor, samen met de levering van de vragenlijsten, een voorgefrankeerde grote 

envelop waarmee u de vragenlijsten via de post kan terug bezorgen aan de onderzoekers. De school 

dient zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige materialen worden 

via de post bezorgd aan de school. 

 

De vragenlijsten zijn bedoeld voor alle ouders van leerlingen die huidig schooljaar (2014-2015) of de 

afgelopen twee schooljaren (2012-2013 en 2013-2014) de overgang van het gewoon naar het 

buitengewoon onderwijs hebben gemaakt. Kan u daarom aub via e-mail tegen vrijdag 13 maart 

laten weten  

                                                           
58

 De zorgverantwoordelijke is iedereen wiens expliciete taak het is de uitvoering van het zorgbeleid vorm te 
geven, te coördineren, aan te sturen en/of te begeleiden. De zorgverantwoordelijke(n) is (zijn) het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
leerlingbegeleider, het zorgteam, de cel leerlingbegeleiding of de orthopedagoog. Ook de directie of een lid van 
het directieteam kan taken met betrekking tot zorg opnemen en aldus als zorgverantwoordelijke beschouwd 
worden. 
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 hoeveel leerlingen binnen uw school huidig schooljaar (2014-2015) of de afgelopen twee 

schooljaren (2012-2013 en 2013-2014) de overgang van het gewoon naar het buitengewoon 

onderwijs heeft gemaakt? Indien er binnen uw school geen kinderen aanwezig zijn die sinds 

schooljaar 2012-2013 de overgang naar het buitengewoon onderwijs hebben gemaakt, is dat 

ook relevante informatie voor ons. In dat geval worden enkel de zorgverantwoordelijke of 

orthopedagoog en de CLB-medewerker verbonden aan uw school bevraagd. 

 aan hoeveel van deze ouders een Nederlandstalige dan wel een Engelstalige of Franstalige 

vragenlijst bezorgd zal worden? 

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode eind april – 22 mei 2015. Indien u dit als 

school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst in die 

periode op school te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

Hoe vult de zorgverantwoordelijke of orthopedagoog en CLB-medewerker de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april - begin mei 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) of 

orthopedagoog en de CLB-medewerker verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te 

vullen. Indien u zelf niet de zorgverantwoordelijke of orthopedagoog van uw school bent, vragen we 

u om deze informatie door te geven aan de zorgverantwoordelijke of orthopedagoog. Bij de CLB-

medewerkers verbonden aan uw school kondigen wij dit onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; 

hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Na de paasvakantie contacteren we u opnieuw met verdere instructies. Contacteer ons gerust indien 

u nog vragen heeft via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Bijlage 18: startmail oudervragenlijst buitengewoon onderwijs 

Antwerpen, april 2015 

 

Betreft: Onderzoek over toeleiding naar zorgaanbod – procedure vragenlijst voor ouders  

 

Beste mevrouw, heer 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg, 

waarvoor nogmaals onze dank. U werd hiervoor aangesteld als contactpersoon. We wensen 

informatie over de toeleiding naar zorg, en meer concreet over de toeleiding vanuit het gewoon 

onderwijs naar het buitengewoon onderwijs, te verzamelen bij enerzijds minimum één 

zorgverantwoordelijke of lid van het zorgteam en de CLB-medewerker van uw school en anderzijds 

bij ouders.  

 

Begin volgende week ontvangt u via de post (op het adres van de school, ten aanzien van uzelf) al het 

nodige materiaal om de vragenlijst te laten invullen door de ouders. U ontvangt namelijk het 

gevraagde aantal papieren vragenlijsten en eenzelfde aantal afsluitbare enveloppen voor de ouders. 

Ook vertalingen van de vragenlijst naar het Engels en het Frans worden –indien aangevraagd - 

aangeleverd. Daarnaast ontvangt u voldoende voorgefrankeerde enveloppen waarmee u de 

ingevulde vragenlijsten aan ons kan terugbezorgen. 

 

Hoe de papieren vragenlijsten uitdelen aan ouders 

 

U deelt de vragenlijsten voor de ouders uit aan alle leerlingen die sinds 2012-2013 de overgang van 

het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs hebben gemaakt. U heeft ons eerder het 

aantal betreffende leerlingen meegedeeld en ontvangt via de post eenzelfde aantal vragenlijsten. 

 

Belangrijk bij de papieren vragenlijsten is dat u ook telkens een afsluitbare envelop meegeeft aan de 

ouders. Eventueel kan u op deze envelop de initialen van het kind en de klasnaam van het kind 

noteren via hetwelke u de vragenlijst aan de ouder bezorgde en aan welke persoon op school het 

kind (al dan niet via een leraar) de ingevulde vragenlijst in de afgesloten envelop moet terug 

bezorgen. Op die manier kan u opvolgen wie de vragenlijst reeds heeft ingevuld en verhoogt u de 

kans dat de ingevulde vragenlijsten terug tot bij u komen. 

 

De ouders kunnen de vragenlijst thuis invullen in de periode eind april – 22 mei 2015. Indien u dit als 

school wenst te organiseren, kan u de ouders ook de mogelijkheid bieden om de vragenlijst op school 

te laten invullen, bijvoorbeeld na een oudercontact of bijeenkomst voor ouders. 

 

Verdere stappen  

 

U verzamelt zelf alle ingevulde vragenlijsten en bezorgt deze uiterlijk in de week van 25 mei 2015 

terug aan de onderzoekers. Gebruik hiervoor de voorgefrankeerde 

enveloppen die u bij deze levering krijgt. Per envelop kan u 20 
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ingevulde vragenlijsten in een gesloten envelop terugzenden naar ons. Deze worden best horizontaal 

in 2 rijen in de envelop gestoken (zie figuur). Het maximumgewicht per envelop is 2 kg, de 

enveloppen mogen maximum 3 cm dik zijn en mogen niet breder worden dan 23 cm. Gelieve enkel 

de enveloppen te gebruiken die nodig zijn.  

 

De school dient zelf geen kopieën of andere onkosten te maken voor dit project; alle nodige 

materialen worden via deze envelop bezorgd aan de school. 

 

Hoe vullen zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers de vragenlijst in? 

 

Wij nodigen zelf eind april – begin mei 2015 via e-mail de zorgverantwoordelijke(n) en de CLB-

medewerker verbonden aan uw school uit om de vragenlijst online in te vullen. Indien u zelf niet de 

zorgverantwoordelijke van uw school bent, vragen we u om deze informatie door te geven aan de 

zorgverantwoordelijke. Bij de CLB-medewerkers verbonden aan uw school kondigden wij dit 

onderzoek eind maart 2015 aan via e-mail; hiervoor dient u zelf geen stappen te ondernemen. 

 

Kan u aub de leesbevestiging aanklikken zodat we weten dat u deze informatie goed heeft 

ontvangen? Contacteer ons gerust indien u nog vragen heeft via 

ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of via tel: 03 265 42 39. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 19: startmail zorgverantwoordelijke gewoon onderwijs 

Antwerpen 

 

Betreft: deelname zorgverantwoordelijke onderzoek toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

T.a.v. de zorgverantwoordelijke
59

 van school ‘XXX’ (naam school). Indien u zelf niet de zorgverantwoordelijke 

bent, gelieve deze informatie aan de zorgverantwoordelijke te bezorgen. 

 

Beste, 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg. 

Dit project wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding naar zorg binnen de school voor gewoon 

onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot toeleiding van het gewoon onderwijs naar 

het buitengewoon onderwijs.  

 

Doel van het project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te 

verklaren. Hiervoor organiseren we in het voorjaar 2015 een bevraging, waarbij verschillende ouders, 

het zorg- en CLB-team van diverse scholen uit het basis- en secundair onderwijs bevraagd worden. 

Deelname van een voldoende groot aantal personen die betrokken zijn bij de toeleiding naar zorg 

is van groot belang voor het trekken van geldige conclusies. Alleen op die manier kan de 

afstemming van de hulp binnen en buiten de school verbeterd worden, in het belang van alle 

leerlingen! 

 

U ontvangt deze uitnodigingsbrief omdat u betrokken bent bij de toeleiding naar zorg op een school 

die deelneemt aan dit onderzoek. Via deze link http://tinyurl.com/vragenlijstzv 60 kan u online een 

vragenlijst invullen. Voor het invullen van deze vragenlijst, heeft u het instellingsnummer van de 

school nodig. Dit is XXX (instellingsnummer).  

 

Indien er meerdere zorgverantwoordelijken werkzaam zijn binnen deze school, geven we er de 

voorkeur aan dat de zorgverantwoordelijke met het hoogste tewerkstellingspercentage deze 

vragenlijst invult of dat alle zorgverantwoordelijken samen één vragenlijst invullen.  

 

Wanneer u meerdere uitnodigingsbrieven ontvangt omdat u in een school met meerdere 

instellingsnummers werkt, dan vult u één keer de vragenlijst in met de vermelding van al de 

betreffende instellingsnummers waarbinnen u werkzaam bent. Indien er per instellingsnummer 

iemand anders zorgverantwoordelijke is, vullen de betreffende personen telkens apart de vragenlijst 

in met vermelding van het eigen instellingsnummer. 

                                                           
59 

De zorgverantwoordelijke zien we als eenieder wiens expliciete taak het is om de uitvoering van het 
zorgbeleid vorm te geven, te coördineren, aan te sturen en te begeleiden. De zorgverantwoordelijke is het 
aanspreekpunt rond zorg. In de praktijk worden verschillende begrippen gebruikt zoals de zorgcoördinator, de 
zorgleerkracht, de leerlingbegeleider, het zorgteam of de cel leerlingenbegeleiding. 
60

 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link: 
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3yIDUY1gA3zV4pL  
U kan de online vragenlijst op elk moment verlaten en deze op een ander moment verder aanvullen, op 
voorwaarde dat u de aanvullingen doet vanop dezelfde pc. 

http://tinyurl.com/vragenlijstzv
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3yIDUY1gA3zV4pL
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De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg, welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs en het schoolbeleid. Het invullen van 

deze vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Mogen wij u vriendelijk vragen om de vragenlijst zo 

spoedig mogelijk in te vullen, bij voorkeur binnen de 14 dagen na het ontvangen van deze brief?  

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en enkel de onderzoekers krijgen 

toegang tot uw antwoorden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Bij vragen kan u Kathleen Bodvin contacteren via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) 

of tel: 03 265 42 39 op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

leerlingen binnen en buiten de school te verbeteren. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 20: startmail zorgverantwoordelijke buitengewoon onderwijs 

Antwerpen 

 

Betreft: uitnodiging tot deelname onderzoek toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

T.a.v. de orthopedagoog, de zorgverantwoordelijke of een ander schoolpersoneelslid (bijvoorbeeld de directie) 

van school ‘XXX’ (naam school) die een belangrijke rol speelt in de toeleiding van leerlingen vanuit het gewoon 

onderwijs naar het buitengewoon onderwijs of omgekeerd en die een zicht heeft op de samenwerking tussen 

het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. Indien u zelf niet de orthopedagoog bent, gelieve deze 

informatie aan de orthopedagoog te bezorgen. 

 

Beste, 

 

Vorig semester besloot uw school deel te nemen aan het OBPWO project over toeleiding naar zorg. 

Dit project wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we o.a. toeleiding vanuit het gewoon onderwijs naar het 

buitengewoon onderwijs en omgekeerd. Daarnaast zijn we geïnteresseerd in de samenwerking 

tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs. 

 

Doel van het project is om bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te 

verklaren. Hiervoor organiseren we in het voorjaar 2015 een bevraging, waarbij verschillende ouders, 

het zorg- en CLB-team van diverse scholen uit het gewoon en buitengewoon basis- en secundair 

onderwijs bevraagd worden. Deelname van een voldoende groot aantal personen die betrokken 

zijn bij de toeleiding naar zorg is van groot belang voor het trekken van geldige conclusies. Alleen 

op die manier kan de afstemming van de hulp binnen en buiten de school verbeterd worden, in het 

belang van alle leerlingen! 

 

U ontvangt deze uitnodigingsbrief omdat u een zorgfunctie heeft binnen een school die deelneemt 

aan dit onderzoek. Via deze link http://tinyurl.com/vragenlijstortho 61 kan u online een vragenlijst 

invullen. Voor het invullen van deze vragenlijst, heeft u het instellingsnummer van de school nodig. 

Dit is XXX (instellingsnummer).  

 

Indien er meerdere orthopedagogen of zorgverantwoordelijken werkzaam zijn binnen deze school of 

indien meerdere schoolpersoneelsleden een belangrijke rol spelen in de toeleiding vanuit en naar het 

buitengewoon onderwijs en/of bij de samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon 

onderwijs, geven we er de voorkeur aan dat het schoolpersoneelslid met het hoogste 

tewerkstellingspercentage en/of de meeste ervaring hierin, deze vragenlijst invult of dat alle 

betreffende personen samen één vragenlijst invullen.  

 

                                                           
61 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link: 
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_aaUXV8ptXtZFzM1 

U kan de online vragenlijst op elk moment verlaten en deze op een ander moment verder aanvullen, op 
voorwaarde dat u de aanvullingen doet vanop dezelfde pc en dat u de laatste vraag nog niet heeft ingevuld. 
Wanneer u de laatste vraag invult, wordt de vragenlijst namelijk afgesloten. 

http://tinyurl.com/vragenlijstortho
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_aaUXV8ptXtZFzM1
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Wanneer u meerdere uitnodigingsbrieven ontvangt omdat u in een school met meerdere 

instellingsnummers werkt, dan vult u één keer de vragenlijst in met de vermelding van al de 

betreffende instellingsnummers waarbinnen u werkzaam bent. Indien er per instellingsnummer 

iemand anders verantwoordelijk is voor de toeleiding van leerlingen van het gewoon onderwijs naar 

het buitengewoon onderwijs en omgekeerd en/of de samenwerking tussen het gewoon onderwijs en 

het buitengewoon onderwijs, vullen de betreffende personen telkens apart de vragenlijst in met 

vermelding van het eigen instellingsnummer. 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar het vanuit het gewoon naar 

het buitengewoon onderwijs of omgekeerd gebeurt, wie daarbij een rol speelt, om welke redenen 

leerlingen worden geleid naar het buitengewoon onderwijs en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Ook indien er binnen jullie school 

geen leerlingen aanwezig zijn die de overgang hebben gemaakt van het gewoon naar het 

buitengewoon onderwijs kan u ons interessante informatie opleveren.  

 

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Mogen wij u vriendelijk vragen om 

de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen, bij voorkeur binnen de 14 dagen na het ontvangen 

van deze brief?  

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en enkel de onderzoekers krijgen 

toegang tot uw antwoorden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Bij vragen kan u Kathleen Bodvin contacteren via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) 

of tel: 03 265 42 39 op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

leerlingen binnen en buiten de school te verbeteren. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

 

 

 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 21: aankondigingsmail CLB 

 

Antwerpen, maart 2015 

 

Betreft: aankondiging en uitnodiging tot deelname onderzoek toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO 

project) 

 

T.a.v. de directie van CLB ‘XXX’ (naam CLB) 

 

T.a.v. de CLB-medewerkers die het meest contact hebben met de school ‘XXX’ (naam school), de school ‘XXX’ 

(naam school) en de school ‘XXX’ (naam school) 

 

Beste CLB-medewerkers, 

 

Dit schooljaar ging een Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 

project (OBPWO) over de ‘toeleiding naar zorgaanbod’ binnen het gewoon en buitengewoon 

onderwijs van start. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding naar zorg binnen de school 

voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot toeleiding van het gewoon 

onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. Over toeleiding naar buitenschoolse hulp liep vorig jaar 

ook een onderzoek waaraan u misschien heeft deelgenomen (OBPWO 12.01). 

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Doel van het project is om bestaande praktijken 

inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren. Hiervoor organiseren we in het 

voorjaar 2015 een bevraging, waarbij verschillende ouders, het zorg- en CLB-team van diverse 

scholen uit het basis- en secundair onderwijs bevraagd worden. De ondertekende brieven van de 

onderwijskoepels en de minister in bijlage benadrukken het belang van dit onderzoek. Daarnaast 

kondigden alle CLB-koepels dit onderzoek reeds in september 2014 aan bij al hun centra, ter 

motivatie van jullie deelname. 

 

U ontvangt deze uitnodigingsbrief omdat één of meerdere scholen binnen uw werkingsgebied 

deelnemen aan dit onderzoek. In deze scholen worden het zorgteam en een steekproef van ouders 

bevraagd over de toeleiding naar zorg. Om de gegevens hierover te vervolledigen is het belangrijk 

dat ook de CLB-medewerker van de school ons informatie bezorgt. Per deelnemende school 

verzoeken we u één vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is bedoeld voor het multidisciplinaire 

CLB-team van de betreffende scholen. De persoon binnen dit CLB-team die het meest contact heeft 

met de betreffende school dient deze vragenlijst in te vullen. Begin mei ontvangt u een link 

waarmee u online de vragenlijst kan invullen. 

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg en welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs. Het invullen van deze vragenlijst zal 

ongeveer 30 minuten duren.  

 

Bij deze een overzicht van de deelnemende scholen binnen het werkingsgebied van ‘naam CLB’ 

(instellingsnummer): 
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 School 1 : x (instellingsnummer) 

 School 2: x (instellingsnummer) 

 School 3: x (instellingsnummer) 

 

Deelname van een voldoende groot aantal CLB-medewerkers is van groot belang voor het trekken 

van geldige conclusies. Alleen op die manier kan de toeleiding naar zorg binnen en buiten de school 

verbeterd worden, in het belang van alle leerlingen. 

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en enkel de onderzoekers krijgen 

toegang tot uw antwoorden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Begin mei contacteren we u opnieuw met verdere instructies. Bij vragen kan u Kathleen Bodvin 

contacteren via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) of tel: 03 265 42 39 op dinsdag, 

woensdag en donderdag (niet in de paasvakantie). 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

leerlingen binnen en buiten de school te verbeteren. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 

 

  

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Bijlage 22: startmail CLB 

 

Antwerpen, mei 2015 

 

Betreft: start deelname onderzoek toeleiding naar zorgaanbod (OBPWO project) 

 

T.a.v. de directie van CLB ‘XXX’ (naam CLB) 

 

T.a.v. de CLB-medewerkers die het meest contact hebben met de school ‘XXX’ (naam school), de school ‘XXX’ 

(naam school) en de school ‘XXX’ (naam school) 

 

Beste CLB-medewerkers, 

 

Eind maart kondigden we via e-mail een CLB-bevraging aan in het kader van een Onderwijskundig 

Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (OBPWO) over ‘toeleiding naar zorg’ binnen 

het gewoon en buitengewoon onderwijs (zie onderstaande e-mail). Daarnaast kondigden alle CLB-

koepels dit onderzoek reeds in september 2014 aan bij al hun centra, ter motivatie van jullie 

deelname.  

 

Het OBPWO project ‘Toeleiding naar zorg’ (OBPWO 13.01) wordt uitgevoerd door de Universiteit 

Antwerpen in opdracht van de Vlaamse overheid. Onder ‘toeleiding naar zorg’ verstaan we toeleiding 

naar zorg binnen de school voor gewoon onderwijs, toeleiding naar buitenschoolse hulp en tot slot 

toeleiding van het gewoon onderwijs naar het buitengewoon onderwijs. Doel van het project is om 

bestaande praktijken inzake toeleiding naar zorg in kaart te brengen en te verklaren.  

 

Bij deze ontvangt u alle nodige informatie om de bevraging voor CLB-medewerkers in te vullen. 

 

U ontvangt deze brief omdat één of meerdere scholen binnen uw werkingsgebied deelnemen aan dit 

onderzoek. Per deelnemende school zou het CLB één vragenlijst moeten invullen met vermelding 

van de naam en het instellingsnummer van de betreffende school (zie hieronder). Deze vragenlijst 

is bedoeld voor het multidisciplinaire CLB-team van de betreffende scholen. De persoon binnen dit 

CLB-team die het meest contact heeft met de betreffende school dient deze vragenlijst in te vullen. 

Bij deze ontvangt u een link waarmee u online de vragenlijst kan invullen, één link voor scholen voor 

gewoon onderwijs en één link voor scholen voor buitengewoon onderwijs: 

 

Link voor CLB-medewerkers verbonden aan een school voor gewoon onderwijs: 

http://tinyurl.com/clbgewoononderwijs 62 

Link voor CLB-medewerkers verbonden aan een school voor buitengewoon onderwijs: 

http://tinyurl.com/clbbuitengewoononderwijs 63 

 

                                                           
62

 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link: 
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cO8UeIFjX77MEPb 
63

 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link: 
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_098WLGTNnxHfsTX 

http://tinyurl.com/clbgewoononderwijs
http://tinyurl.com/clbbuitengewoononderwijs
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cO8UeIFjX77MEPb
https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_098WLGTNnxHfsTX
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Om jullie antwoorden te kunnen koppelen aan de antwoorden van de school, worden de volgende 

gegevens opgevraagd in de vragenlijst64: 

 Naam van dit CLB: XXX 

 Instellingsnummer van dit CLB: XXX 

Gegevens van school 1 

 Naam van de school: XXX 

 Instellingsnummer van de school: XXX 

Gegevens van school 2 

 Naam van de school: XXX 

 Instellingsnummer van de school: XXX 

Gegevens van school 3 

 Naam van de school: XXX 

 Instellingsnummer van de school: XXX 

 

U kan de online vragenlijst op elk moment verlaten en deze op een ander moment verder aanvullen, 

op voorwaarde dat u de aanvullingen doet vanop dezelfde pc en dat u de laatste vraag nog niet heeft 

ingevuld. Wanneer u de laatste vraag invult, wordt de vragenlijst namelijk afgesloten en verzonden. 

Indien u van op eenzelfde pc meerdere vragenlijsten wilt invullen, omdat u contactpersoon bent bij 

meerdere scholen, dient u eerst een vragenlijst te voltooien vooraleer u een volgende vragenlijst kan 

starten. U kan dus niet vanop eenzelfde pc meerdere vragenlijsten tegelijkertijd invullen. 

 

De vragenlijst zal o.a. peilen naar de manier waarop de toeleiding naar zorg gebeurt, wie daarbij een 

rol speelt, om welke redenen leerlingen worden geleid naar zorg, welke ondersteuning het 

buitengewoon onderwijs kan bieden aan het gewoon onderwijs en het schoolbeleid. Het invullen van 

deze vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Mogen wij u vriendelijk vragen om de vragenlijst zo 

spoedig mogelijk in te vullen, bij voorkeur binnen de 14 dagen na het ontvangen van deze brief?  

 

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt en enkel de onderzoekers krijgen 

toegang tot uw antwoorden, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Bij vragen kan u Kathleen Bodvin contacteren via ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be (bij voorkeur) 

of tel: 03 265 42 39 op dinsdag, woensdag en donderdag. 

 

Kan u de leesbevestiging bij deze e-mail aub aanklikken? Zo weten we dat u deze informatie goed 

heeft ontvangen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

leerlingen binnen en buiten de school te verbeteren. 

 

Prof. dr. Elke Struyf, promotor 

                                                           
64

 Indien scholen binnen dit lijstje samen horen (wanneer scholen bijvoorbeeld wel verschillende 
instellingsnummers hebben maar eigenlijk één pedagogische eenheid vormen), mag u hiervoor één vragenlijst 
invullen. Wanneer de schoolnaam en het instellingsnummer in de vragenlijst wordt bevraagd, vermeldt u in dat 
geval alle schoolnamen en alle instellingsnummers van de betreffende scholen. 

mailto:ToeleidingnaarZorg@uantwerpen.be
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Kathleen Bodvin en Karen Jacobs, onderzoeksmedewerkers 
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Bijlage 23: codeboom focusgroepen 

 

Codeboom bij eindcodering 

 Theoretisch perspectief van geïntegreerde zorg 

o Algemene bepalende factoren bij zorg voor lln 

 Ouders en lln 

 Hoge verwachtingen voor lln  

 Juiste oriëntering van lln vermindert behoefte aan extra zorg  

 Weerstand van ouders weg krijgen – goede relatie met ouders (R in 

relatie met TnZ) 

o Moeilijk bij problematische opvoedingssituaties 

 Schoolpersoneelsleden en professionelen 

 Persoon van de hulpverlener maakt het verschil  

 Voldoende en betere opleiding van schoolpersoneelsden – geen 

restuurtjes 

o Algemene moeilijkheden in TnZ 

 Beroepsgeheim CLB vs geen beroepsgeheim op school  

 Cultuurverschil bij allochtonen – zie theoretisch perspectief van ongelijke 

onderwijskansen 

 Onjuiste verwachtingen over aandeel CLB in (Tn)Z  

 Tn coördinatie van zorg 

 Twijfel tussen soort toeleiding 

o Beleving beiden van zorg door school en CLB 

 Beleving beleidsveranderingen 

 Beleving decreet IJH 

 Beleving M-decreet 

o Bezorgheden n.a.v. M-decreet 

 Bezorgdheid over welbevinden lln 

 Gebrek aan middelen in het GO en BuO 

 Onduidelijkheid over nieuwe procedures 

 Wat met draagkracht gezin 

o Veranderingen door M-decreet 

 Beleving tijdsnood om zorg vorm te geven ZV en CLB  

 Beleving zorglln door lkr  

o Cruciale momenten voor TnZ  

o Samenwerking tussen GO en BuO 

 Huidige manieren van samenwerken tussen GO en BuO 

 Samenwerking door tijdelijke integratie 

 Samenwerking door ziekenhuisschool 

 Samenwerking via CLB 

 Samenwerking via GON 

 Samenwerking via ION 

 Samenwerking via lokale initiatieven (bv CLZ) 

 Samenwerking via scholengemeenschappen 

 Samenwerking via scholengroep 

 Ideale samenwerking tussen het GO en BuO 
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 Samenwerking waar zowel het BuO als het GO iets aan hebben – 

tweerichtingsverkeer 

 Wat staat ideale samenwerking in de weg 

 Welk nut kan samenwerking hebben (naast expertisedeling) 

 Bestaande samenwerkingsverbanden verlagen drempel 

 Realistischere beeldvorming over werking en normen GO en BuO 

o Toeleiding naar BSH 

 Achtergrondinfo casussen 

 Aanleiding TnBSH 

o Gedragsproblemen 

o Potentiële diagnose 

o Problemen in het gezin 

o Schoolse prestaties 

o Socio-emotionele problemen 

 Leeftijd aanvang problemen 

 Verloop BSH  

o Overleg tussen verschillende partijen 

 Moeilijkheden in TnBSH 

 BSH 

o Kostprijs 

o Leeftijdsbeperking van 18 jaar (NR, te specifiek) 

o Onduidelijkheid over en binnen BSH 

 Onduidelijkheid over landschap BSH door nieuw decreet 

IJH (gerapporteerd bij beleving beleidsverandering) 

 Verschillende manieren van werken door verschillende 

hv en onduidelijkheid hierover 

 Verschillende visies van verschillende professionelen 

over de meest aangewezen hulp 

o Te weinig preventief werken binnen BSH  

o Tekort in aanbod BSH 

 Wachtlijsten 

 Gevolgen van wachtlijsten  

o Tijd die BSH soms vraag  

o Voorwaarden voor BSH zijn niet vervuld 

 Ingewikkelde procedures die gevolgd moeten worden 

 Wanneer ll niet passen in voorwaarden voor BSH 

 Oplossing voor moeilijkheden BSH (NR, te specifieke oplossingen) 

o Oplossing voor capaciteitstekort binnen CAR 

 Niet iedereen is het eens met deze oplossing 

o Oplossing voor kostprijs – OCMW 

o Testgegevens manipuleren 

 Ouders 

o Communicatiemoeilijkheden met ouders 

 Andere moedertaal 

 Ouders in (v)echtscheidingen (gerapporteerd bij 

betrokkenheid ouders) 
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 Ouders met andere culturele achtergrond 

(gerapporteerd bij perspectief van ongelijke 

onderwijskansen) 

o Organisatievermogen van ouders 

o Visie ouders verschilt van visie professionelen 

 Ouders die BSH weigeren (gerapporteerd bij 

betrokkenheid ouders) 

 Ouders die het probleem niet (willen) inzien 

(gerapporteerd bij betrokkenheid ouders) 

 Ouders die los van de school werken 

 Ouders die professionelen niet vertrouwen of er bang 

voor zijn (gerapporteerd bij ongelijke onderwijskansen) 

 Rol van verschillende actoren bij TnBSH 

 Rol anderen – huisarts 

 Rol CLB bij TnBSH 

o CLB onderzoekt enkel IQ indien nodig  

o Geen actieve rol, eerder uitvoerende rol of ter 

ondersteuning 

o Heel actieve rol 

o Sommige BSH willen enkel via CLB werken 

 Rol leerling in TnBSH 

 Rol medeleerlingen in TnBSH 

 Rol ouders in TnBSH 

o Ouders beslissen actief mee over TnZ 

o Ouders gaan niet in op SH 

o Ouders nemen zelfstandig initiatief tot BSH 

o Ouders volgen zomaar advies van professionelen 

 Rol school in TnBSH 

o Heel actieve rol in TnBSH 

o Rol directie 

o Rol school als opstap naar het CLB 

 Verloop TnCrisishulp  

o Toeleiding naar BuO 

 Aantrekkingskracht BuO 

o BuO betekent ontlasting voor het gezin (organisatorisch en financieel) 

o BuO ook als ondersteuning voor ouders 

o Eerstelijns expertise binnen BuO 

o Geen eindtermen maar ontwikkelingsdoelen in het BuO 

o Meer omkadering binnen BuO waardoor kleinere klasgroepen, aangepaste 

materialen… 

 Achtergrondinfo casussen 

o Aanleiding TnBuO 

o Duurtijd TnBuO 

o Leeftijd aanvang problemen  

o Motieven voor TnBuO 

 Aanbod van types binnen iveaus BuO 

 Draagkracht school voor GO 

 Gedragsproblemen 
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 Goede ervaring van ouders in BuO (of net niet) 

 Hechtingsstoornis 

 Motorisch probleem 

 Ontwikkelingsstoornis 

 Schoolse achterstand 

 Te weinig afstemming op onderwijsbehoeften in het GO  

 Welbevingen 

 Beleving TnBuO 

 Beleving ouders TnBuO 

 Ouders hebben tijd nodig voor deze overging (zie moeilijkehden in 

TnBuO – gesitueerd bij ouders) 

 Beleving schoolpersoneelsleden in TnBuO 

 Cruciale momenten voor doorverwijzing GO naar BuO 

 Stijging in aantal lln bij overgang 3e klkl naar 1e lj 

 Informatieoverdracht tussen scholen bij overgang GO-BuO 

 Moeilijkheden in TnBuO 

 Moeilijkheden gesitueerd bij ouders en leerlingen 

 Negatief beeld over BuO bij ouders en lln 

o Leerlingen in het BuO zijn anders 

o Negatief beeld over toekomstperspectief na BuO 

 Overgang naar BuO is psychologisch grote stap 

 Moeilijkheden gesitueerd in scholen 

 Naast aanbod school BuO bepaald ook omkadering van die school (MFC 

of niet) beslissing 

 Scholen GO en BuO die eigen agenda hebben – llntekort 

 Scholen voor BuO die lln niet willen of kunnen opnemen 

 Tekort in aanbod scholen BuO 

 Rol van verschillende actoren bij TnBuO 

 BSH kan belangrijke rol spelen in TnBuO  

 Rol CLB in TnBuO 

o Belangrijjke rol CLB bij TnBuO 

o Beleving rol CLB in TnBSH  

o CLB werd niet (altijd) betrokken in TnBuO 

o Samenwerkingsverband tussen school en CLB beperkt keuzevrijheid 

 Rol leerling bij TnBuO 

 Rol ouders in TnBuO 

o Eindbeslissing ligt bij ouders 

o Geringe rol van ouders in TnBuO 

o Ouders hebben heel actieve rol in TnBuO 

o Ouders nemen kijkje in BuO 

o Ouders stellen zelf BuO voor  

o Ouders volgen zomaar advies van school 

o Ouders zijn in eerste instantie geen vragende partij (gerapporteerd bij 

moeilijkheden in TnZ – gesitueerd bij de ouders) 

o Voorgeschiedenis van ouders in het BuO 

 Rol school voor BuO 

o Mogelijkheid tot kennismaking met het BuO 
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o Overleg met school BuO over toeleiding 

o School BuO wordt enkel gecontacteerd om te zien of er nog plaats is binnen 

die school 

o School voor BuO weigert lln indien ze niet binnen hun doelgroep passen 

 Rol school voor GO 

o Onduidelijkheid binnen school over naar welk type wordt doorverwezen en 

over mandaat school 

o School gaat mee kijken met ouders naar BuO 

o School GO biedt ondersteuning bij inschrijving in school BuO 

o School GO heeft geringe rol wanneer ouders school niet vertrouwen 

o School voor GO drukt door op TnBuO 

o School voor GO neemt TnBuO op zich samen met het CLB 

o School voor GO neemt TnBuO volledig op zich 

o School voor GO verwijst door zonder nazorg 

o Wat deed school voor GO vòòr TnBuO 

 TnBuO bij allochtonen – oververtegenwoordiging allochtonen in het BuO 

 TnGO vanuit BuO 

 In rekening brengen – andere standaarden in het GO en BuO 

 Motieven voor overstap naar GO 

 Rol van verschillende actoren 

 Rol CLB bij overgang naar GO 

 Rol ouders bij overgang naar GO 

 Rol school voor BuO bij TnGO 

 Rol school voor GO 

o Toeleiding naar zorg op school 

 Achtergrond casussen TnZGO 

 Aanleiding TnZGO 

 Leeftijd ll bij aanvang problemen 

 Moeilijkheden in de TnZGO 

 Balans tussen les geven en zorg geven 

o Leerkrachten hebben uitleg of reden nodig om extra zorg te 

bieden 

 Geen vertrouwen hebben in het CLB 

 Lln die vragen om niets door te zeggen 

 Oplossing moet snel gevonden worden 

 Overbevraging ZGO 

o Moeilijke bereikbaarheid van het CLB 

 Vrouwelijke hulpverleningssector sluit niet aan bij alle lln 

 Rol verschillende actoren in TnZGO 

 Rol CLB bij TnZGO 

 Rol lln in TnZGO 

 Rol ouders in TnZGO 

o Anderstaligheid en migratieachtergrond ouders als moeilijkheid 

in TnZGO 

o Onstabiele thuissituatie als moeilijkheid in TnZGO 

o Ouder neemt actief initiatief tot TnZGO 



233 
 

o Visie ouders op hoe ZGO moet gebeuren verschilt van visie 

professionelen 

 Rol school in TnZGO 

o Belang van zorgbeleid op school – verschil tussen scholen 

 Belang van goede zorgverantwoordelijken – geen 

opvuluren 

 Rol motivatie van leerkrachten 

o Rol medeleerlingen in TnZGO – hulp bij zorg of reden voor TnZ 

o ZV speelt actieve rol in verwijzingsproces 

 TnGON 

o Uitvoering doorverwijsfunctie CLB 

o Uniciteit casussen 

o Verschil tussen onderwijsvormen in TnZ – geen verschillende toeleiding maar 

verschillende soorten problemen 

o Wat maakt goede of minder goede TnZ 

 Betrokkenheid verschillende partijen 

 CLB 

o Geringe betrokkenheid CLB 

 Interactie tussen verschillende partijen 

o Brede beeldvorming van problemen 

o Iedereen streeft zelfde doel na 

o Open communicatie en samenwerking – veel overleg 

 Leerlingen 

o Betrekken van leerling 

 Ouders 

o Goede relatie en samenwerking met ouders 

 Ouders duidelijkheid bieden omtrent wat ze kunnen 

verwachten 

 Waarde geven aan visie van ouders 

o Tijd geven aan ouders om zaken te verwerken 

 Niet iedereen wilt en niet altijd kan er tijd gegeven 

worden aan ouders om zaken te verwerken 

 School 

o Duidelijkheid over ondernomen ZGO 

o Werken volgens ZC 

 Duurtijd van TnZ 

 Finaliteit TnZ 

 Tevredenheid verschillende partijen 

 TnZ heeft problemen wel of niet (helemaal) opgelost 

 TnZ is gelukt – ll krijgt hulp 

o Lln is van school veranderd waardoor toeleiding niet kon 

plaatsvinden 

 Welbevinden kind 

 Zowel goede als minder goede aspecten aan TnZ 

o Wat na de TnZ 

 Na TnBSH 

 BSH opent nieuwe deuren naar hulp 
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 Geen effect van BSH 

 Positief effect van BSH 

 Te hoge verwachtingen bij BSH 

 Na TnBuO 

 Geen effect van TnBuO 

o Advies niet opgevolgd 

 Teruggekeerd naar het gO 

o Wel in het BuO maar problemen zijn niet opgelost 

 Lln kunnen moeilijkheden hebben met schoolovergang 

 Positieve effecten van het BuO 

 Weinig info over hoe het is in het BuO 

 Na TnGO – positief effect 

 Nog geen duidelijkheid over LT effect van TnZ 

o Werken volgens ZC 

o ZGO (vòòr TnZ) 

 Afweging preventief vs curatief werken 

 GON (wordt onmisbaar) 

 Rol ouders bij ZGO 

 Invloed anderstaligheid ouders 

 Invloed scholingsgraad ouders 

 

 Theoretisch perspectief van medicalisering 

o Betekenis diagnoses 

 Diagnose als noodzaak voor hulp 

 Diagnose als voorwaarde voor GON 

 Diagnoses houden werking van school in stand – kijken naar problemen 

met een diagnostische breil 

 Gevolg testgegevens manipuleren 

 Diagnoses zorgen voor meer begrip 

 Lln willen ‘gewoon’ zijn – geen etiket of gesegregeerd onderwijs 

o Gevolgen medicalisering 

 Lange wachtlijsten in HV 

 Meervoudige problematieken 

 Oneigenlijke diagnoses 

 Rolverwarring door medicalisering 

 Schoolpersoneelsleden nemen rol op van hulpverlener 

 Schoolpersoneelsleden schuiven verantwoordelijkheid af op 

hulpverleners 

 

 Theoretisch perspectief van ongelijke onderwijskansen 

o Bewust van sociale ongelijkheid in ZGO 

o Gebrek aan middelen voor zorg voor KA 

o Moeilijkheden bij allochtonen 

 Andere visie dan meerderheidsgorep 

 Andere visie op wat onderwijsmoet zijn 

 Extra zorg wordt gezien als een schande 

 Los problemen binnen je eigen gezin op 
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 Ouders hebben geen vertrouwen in hulpverlening 

 Anderstaligheid ouders – moeilijkere communicatie en minder prominente rol 

van allochtone ouders bij TnZ 

 Andere manier van communiceren 

 Is anderstaligheid oorzaak van problemen of niet – onduidelijkheden 

omtrent doorverwijzing 

 Geen vergelijking van zorg mogelijk met land van herkomst 

 Minder stimulerende thuisomgeving bij allochtonen en kansarmen 

 Oplossingen voor moeilijkheden bij allochtonen 

 Vooroordelen bij schoolpersoneelsleden 

o Oververtegenwoordiging allochtonen in het BuO 

 


