
1 

 

 

 

 

 

Tussentijds rapport OBPWO 12.01 (mei 2014) - activiteitenverslag 

 

Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school: samenhang, afstemming en 

verklarende factoren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Promotor-coördinator:  
Karine Verschueren (Katholieke Universiteit Leuven)  
 
Promotoren: 
Elke Struyf (Universiteit Antwerpen) 
Lucia De Haene (Katholieke Universiteit Leuven) 
 
Onderzoeksmedewerkers: 
Kathleen Bodvin (Katholieke Universiteit Leuven - Universiteit Antwerpen) 
Noortje Vervoort (Katholieke Universiteit Leuven) 



2 

  

Inhoudstafel 
 

Inleiding           4 

 

Methodologie kwantitatief onderzoeksluik       5 

  

1. Steekproef           5  
1.1. De steekproef van scholen        5  

1.2. Profiel van de deelnemende scholen      6  

1.3. Steekproef leerlingen        15  

2. Dataverzameling          16  

2.1. Fase 1: Voor de kerstvakantie      16 

2.2. Fase 2: Na de kerstvakantie        17 

2.3. Centra voor leerlingenbegeleiding       17  

3. Resultaten van de responsanalyse        17  

3.1. Respons op het niveau van de respondenten     17  

3.2. Profiel van de respondenten       18 

  

 

Methodologie kwalitatief onderzoeksluik       24 

  

1. Doel focusgroepen          24  

2. Samenstelling focusgroepen         24  

2.1. Beoogde samenstelling focusgroepen       25  

2.2. Werving deelnemers         26  

2.3. Uiteindelijke samenstelling focusgroepen      27  

3. Verloop focusgroepen          32  

4. Analyseplan           33 

 

  



3 

Bijlagen 

Bijlage 1: Eerste uitnodigingsbrief scholen              34  

Bijlage 2: Tweede uitnodigingsbrief scholen       36  

Bijlage 3: Uitnodigingsbrief ouders BaO       38  

Bijlage 4: Uitnodigingsbrief ouders SO        40  

Bijlage 5: Herinneringsbrief ouders BaO       42  

Bijlage 6: Herinneringsbrief ouders SO        44  

Bijlage 7: Uitnodigingsbrief CLB-medewerkers       46  

Bijlage 8: Herinneringsbrief CLB-medewerkers       48  

Bijlage 9: Uitnodigingsbrief zorgverantwoordelijken      49  

Bijlage 10: Herinneringsbrief zorgverantwoordelijken      51  

Bijlage 11: Vragenlijst ouders         52  

Bijlage 12: Vragenlijst CLB-medewerkers       74  

Bijlage 13: Vragenlijst zorgverantwoordelijken       97  

Bijlage 14: Voorbeeld sjabloon         116  

Bijlage 15: Uitnodigingsmail CLB-medewerkers en uitnodigingsmail leerkrachten  118  

Bijlage 16: Herinneringsmail CLB-medewerkers       122  

Bijlage 17: Verloop van de verschillende focusgroepen     125  

Bijlage 18: Formulier voor geïnformeerde toestemming     140  

Bijlage 19: Overzicht van de gesprekshandleidingen     141  

 

 

Referentielijst            158 

          

  



4 

Inleiding 
 

Dit onderzoek heeft als doel de bestaande praktijken inzake buitenschoolse hulpverlening (BSH) in kaart te 

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

niveau. Ook de wenselijkheid van deze praktijken en voorwaarden voor een optimale afstemming op het 

zorgaanbod op school worden nader onderzocht. 

 

Meer specifiek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: 

 

a) Wat is de omvang en aard van de BSH (e.g., zelfstandige of gesubsidieerde hulpverlening, 

diagnostisch doel of begeleidings-/remediëringsdoel, aantal sessies, regionale spreiding); 

 

b) Wat is het effect van kind- (leeftijd, geslacht, problematiek, ...) en gezinskenmerken 

(opleidingsniveau, inkomen, etniciteit, gezinsgrootte en –structuur, …) op het gebruik van deze hulp;  

 

c) Verschillen scholen in de mate waarin leerlingen gebruik maken van BSH en, indien dat het geval is, 

welke kenmerken van zorg op school (zorgvisie, mate van geïntegreerde zorg, takenprofiel van 

zorgverantwoordelijken, samenwerking met CLB, …) en andere schoolkenmerken (aantal 

toegekende GOK-uren, onderwijsniveau, onderwijsvorm in het secundair onderwijs, 

verstedelijking, …) kunnen deze verschillen verklaren; 

 

d) Wat is de rol van verschillende actoren (ouders, zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers) in het 

besluitvormingsproces bij de verwijzing naar BSH, en wat zijn hun motieven voor het al dan niet 

aanraden van of instemmen met BSH? Vinden zij het (toenemende) gebruik van BSH wenselijk of 

zien zij risico’s? Onder welke omstandigheden en waarom? 

 

e) In welke mate is de BSH afgestemd op de zorg op school? Welke factoren zorgen voor een betere of 

minder goede afstemming?  
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Methodologie  

kwantitatief onderzoeksluik 
 

In dit deel beschrijven we het verloop van het surveyonderzoek, waarbij een deelname van 100 basisscholen 

en 50 secundaire scholen werd nagestreefd. We gaan dieper in op de steekproef (1) en de dataverzameling 

(2). Ten slotte bespreken we de resultaten van de responsanalyse (3). 

1. Steekproef  

We bespreken achtereenvolgens de steekproef van scholen, de vergelijking van de scholen uit de steekproef 

met de populatie en de steekproeftrekking van leerlingen binnen de scholen. 

1.1. De steekproef van scholen 

1.1.1. Doelgroep en procedure 

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit alle Vlaamse basis- en secundaire scholen die deelnamen aan 

OBPWO-project 09.05 over het zorgbeleid in het reguliere basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen 

(Struyf, Verschueren, Verachtert, & Adriaensens, 2012). Voor het huidige onderzoek streefden we een 

steekproef na van 100 basisscholen en 50 secundaire scholen. Om de scholen tijdig te informeren en 

onderzoeksparticipatie te stimuleren, werd op het einde van schooljaar 2012-2013 een aankondigingsbrief 

verstuurd naar alle 166 basisscholen en 82 secundaire scholen die deelnamen aan het vorige 

onderzoeksproject (zie bijlage 1). Vervolgens ontvingen zij aan het einde van de zomervakantie van 2013 een 

officiële uitnodigingsbrief via e-mail (zie bijlage 2). 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 en de inhoud van de vragenlijsten beschreven. Ten slotte werd gevraagd om deelname te 

bevestigen of te weigeren voor het einde van de eerste week van het schooljaar 2013-2014. Een week voor 

deze deadline werden alle scholen die tot dat moment nog niet gereageerd hadden, hieraan herinnerd via e-

mail. Indien een reactie nog steeds uitbleef, werd er telefonisch contact opgenomen. Aangezien we snel 

merkten dat het moeilijk zou zijn om onze beoogde aantallen scholen op deze manier te bereiken, spraken 

we alle onderwijskoepels aan. Om het belang van het onderzoek te benadrukken, plaatsten alle 

onderwijskoepels een aankondiging van het onderzoek in hun nieuwsbrief. Daarnaast werd ook via 

Schooldirect op 9 oktober 2013 een aankondiging gedaan (zie http://www.schooldirect.be/archief/2013/9-

oktober-2013/alle-leerlingen-naar-de-logopedie-geef-je-mening-over-buitenschoolse-hulpverlening). Op 

deze aankondiging reageerden vier basisscholen die niet tot de oorspronkelijke steekproef behoorden, 

waarvan er twee hun deelname nadien nog hebben ingetrokken. Na het opbellen van alle scholen die 

deelnamen aan OBPWO 09.05, werden de scholen die reeds geweigerd hadden via e-mail nogmaals attent 

gemaakt op het onderzoek waarbij ze nogmaals de kans kregen om hun deelname te bevestigen. Op deze 

manier bevestigden 70 basisscholen en 44 secundaire scholen hun deelname aan het onderzoek (resp. 68 

(42%) en 44 (54 %) scholen die deelnamen aan OBPWO 09.05). 

1.1.2. Bijkomende selectie 

Aangezien het streefdoel van 100 basis- en 50 secundaire scholen nog niet bereikt was op basis van de 

eerste selectie, werd een bijkomende steekproef van scholen getrokken. Deze bijkomende selectie gebeurde 

http://www.schooldirect.be/archief/2013/9-oktober-2013/alle-leerlingen-naar-de-logopedie-geef-je-mening-over-buitenschoolse-hulpverlening
http://www.schooldirect.be/archief/2013/9-oktober-2013/alle-leerlingen-naar-de-logopedie-geef-je-mening-over-buitenschoolse-hulpverlening
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aan de hand van dezelfde selectiemethode als in OBPWO 09.05. Eerst werd het steekproefkader 

gedefinieerd dat bestaat uit alle reguliere Vlaamse basisscholen (N = 2329) en secundaire scholen (N = 968) 

die voltijds onderwijs aanbieden. Vervolgens werden de 166 basis- en 82 secundaire scholen die deelnamen 

aan OBPWO 09.05 en bijgevolg reeds werden aangeschreven, uit het steekproefkader verwijderd. De overige 

scholen (resp. 2163 en 886 scholen) werden op een gepaste manier geordend, zodat de proportionele 

verhoudingen uit de doelpopulatie behouden werden in de steekproef. Eerst ordenden we de scholen naar 

organisatiestructuur. Voor het basisonderwijs betekent dit dat we de scholen onderverdeelden in autonome 

kleuterscholen, autonome lagere scholen en geïntegreerde basisscholen. De secundaire scholen werden 

onderverdeeld in middenscholen, bovenbouw scholen en volledige scholen. Vervolgens werden scholen 

binnen deze categorieën onderverdeeld per onderwijsnet (gemeenschaponderwijs, officieel gesubsidieerd 

onderwijs en vrij gesubsidieerd onderwijs). Ten slotte werden de scholen binnen elke subcategorie 

alfabetisch geordend volgens het adres van de school (i.e. beginletter van de straatnaam). Zo verkregen we 

volledige randomisatie binnen elke subgroep. 

 De steekproefscholen werden uit dit gestratificeerd schoolbestand geselecteerd door elke school eerst een 

volgnummer te geven. Nadien werd bepaald om de hoeveel nummers een school moest getrokken worden, 

rekening houdend met het nodige aantal extra scholen. Via een statistische software applicatie van Excel 

(functie ‘randbetween’) werd het startpunt van de trekkingen bepaald.  

Aan de hand van bovenstaande methode werden bijkomend 123 basisscholen en 49 secundaire scholen 

geselecteerd. Aangezien uit analyses bleek dat de secundaire scholen van het officieel gesubsidieerd 

onderwijs ondervertegenwoordigd waren in de steekproef van deelnemende scholen, werden er vervolgens 

nog 10 secundaire scholen van het officieel gesubsidieerd net geselecteerd. Dit bracht het totaal van de 

bijkomende selectie op 123 basisscholen en 59 secundaire scholen. Deze scholen ontvingen een 

uitnodigingsmail met de vraag om zo spoedig mogelijk  deelname te bevestigen. Indien we na een week nog 

geen respons ontvangen hadden, contacteerden we de school telefonisch. De scholen uit de bijkomende 

selectie werden opgebeld tot het streefdoel bereikt was. 

Uiteindelijk bevestigden in totaal 105 basisscholen en 60 secundaire scholen hun deelname aan het 

surveyonderzoek. Kort na de opstart van het onderzoek haakte nog één van de basisscholen af. 

1.2. Profiel van de deelnemende scholen 

Om de representativiteit van de steekproef van de 164 deelnemende scholen te controleren, vergelijken we 

de proportionele verhoudingen van Vlaamse basis- en secundaire scholen in de populatie met de steekproef 

van deelnemende scholen op vlak van organisatiestructuur, onderwijsnet, onderwijsvorm (enkel secundair 

onderwijs), provincies, graad van verstedelijking, schoolgrootte en gelijke kansenindicatoren. 

1.2.1. Organisatiestructuur 

Figuren 3.1 en 3.2 geven de verdeling qua organisatiestructuur weer van scholen in de populatie en scholen 

in de steekproef voor zowel het basis- als secundair onderwijs. De chi kwadraat toetsen wijzen er op dat het 

verschil in verdeling qua organisatiestructuur randsignificant is voor het basisonderwijs (BaO: 2(2) = 6.02, p 

= .05) en niet significant voor het secundair onderwijs (SO: 2(2) = 1.07, p =.59). Uit Figuur 3.1. kunnen we 

afleiden dat de autonome kleuter- en lagere scholen enigszins oververtegenwoordigd en de geïntegreerde 

basisscholen enigszins ondervertegenwoordigd waren in onze steekproef. 
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Figuur 3.1: Vergelijking van de verdeling volgens organisatiestructuur tussen de populatie en de 

deelnemende basisscholen 

 

 

 

Figuur 3.2: Vergelijking van de verdeling volgens organisatiestructuur tussen de populatie en de 

deelnemende secundaire scholen 

 

1.2.2. Onderwijsnet 

In Figuren 3.3 en 3.4 merken we een sterke overeenkomst op tussen de steekproef en de populatie van 

basis- en secundaire scholen wat betreft de verdeling van de scholen over de verschillende netten. De chi 

kwadraat toetsen geven geen significante verschillen in de verdeling op het vlak van onderwijsnet tussen de 

populatie en de steekproef aan (BaO: 2(2) = 0.09, p = .96; SO: 2(2) = 2.13, p = .35). 

 
Figuur 3.3: Vergelijking van de verdeling volgens onderwijsnet tussen de populatie en de deelnemende 

basisscholen  
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Figuur 3.4: Vergelijking van de verdeling volgens onderwijsnet tussen de populatie en de deelnemende 

secundaire scholen 

1.2.3. Onderwijsvorm (secundair onderwijs) 

Figuur 3.5 geeft de verdeling weer van alle bovenbouw en volledige secundaire scholen in zowel de 

populatie als de steekproef volgens de onderwijsvormen die zij aanbieden in de tweede en derde graad. De 

chi kwadraat toets wijst op een overeenkomst tussen de verdeling in de populatie en de verdeling in de 

steekproef (2(6) = 7.99, p = .24)1. Onze steekproef bevat geen scholen die enkel TSO of een combinatie van 

ASO – BSO studierichtingen aanbieden. Verder vinden we geen scholen terug met de combinatie KSO – ASO 

of KSO – BSO en met de combinatie ASO – TSO – KSO of ASO – TSO – KSO – BSO. Wat deze categorieën 

betreft, gaat het slechts om een zeer klein aantal scholen in de populatie. 

 

                                                           
1
 Vier categorieën met een frequentie van 0 in de steekproef van deelnemende scholen (nl. TSO, ASO-BSO, KSO-

ASO/BSO en ASO-TSO-KSO(-BSO)) konden niet meegenomen worden in de analyses. 
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Figuur 3.5: Vergelijking van de verdeling volgens onderwijsvorm in de tweede en de derde graad tussen de 
populatie en de deelnemende secundaire scholen (N = 43) 

 

1.2.4. Verdeling over de provincies 

Uit Figuren 3.6 en 3.7 blijkt een sterke overeenkomst tussen de steekproef en de populatie van basis- en 

secundaire scholen wat betreft de verdeling van scholen over de provincies. De chi kwadraat toetsen geven 

geen significante verschillen in de verdeling over de provincies tussen de populatie en de steekproef aan 

(BaO: 2(5) = 3.61, p = .61; SO: 2(5) = 4.52, p = .48). 
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Figuur 3.6: Vergelijking van de verdeling over de provincies tussen de populatie en de deelnemende 

basisscholen  

 

 

 

Figuur 3.7: Vergelijking van de verdeling over de provincies tussen de populatie en de deelnemende 

secundaire scholen  
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1.2.5. Verdeling volgens verstedelijkingsgraad 

Figuren 3.8 en 3.9 geven de verdeling van basis- en secundaire scholen in de steekproef en de populatie 

weer wat betreft de graad van verstedelijking. Hiervoor maken we een onderscheid tussen de scholen die 

gelegen zijn in een centrumstad en/of een stad die valt onder het grootstedenbeleid enerzijds en overige 

scholen anderzijds.  De chi kwadraat toetsen geven geen significante verschillen in de verdeling qua 

verstedelijkingsgraad tussen de populatie en de steekproef aan (BaO: 2(1) = 0.95, p = .33; SO: 2(1) = 2.10, p 

= .15). 

 

Figuur 3.8: Vergelijking van de verdeling volgens de verstedelijkingsgraad tussen de populatie en de 
deelnemende basisscholen 

 

 

Figuur 3.9: Vergelijking van de verdeling volgens de verstedelijkingsgraad tussen de populatie en de 

deelnemende secundaire scholen 

 

1.2.6. Schoolgrootte 

Vervolgens vergelijken we de verdeling van basis- en secundaire scholen in de populatie en de steekproef 
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tussen percentiel 25 en percentiel 75 en grote scholen met een aantal groter dan of gelijk aan percentiel 75. 

Figuren 3.10 en 3.11 geven de verdeling van alle basis- en secundaire scholen in de populatie en steekproef 

weer op basis van deze categorieën. De chi kwadraat toetsen wijzen op grote overeenkomsten in de 

verdeling van scholen in de populatie en steekproef over deze drie categorieën (BaO: 2(2) = 0.39, p = .82; 

SO: 2(2) = 0.35, p = .84). 
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Figuur 3.10: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van schoolgrootte 

 

Figuur 3.11: Vergelijking populatie en steekproef secundair onderwijs op vlak van schoolgrootte 
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chi kwadraat toetsen geven een sterke overeenkomst aan in de verdeling van scholen in de steekproef en de 

populatie volgens deze gelijke kansenindicator (BaO: 2(1) = 0.04 p = .84; SO: 2(1) = 0.64, p = .42). 
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Figuur 3.12: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van opleidingsniveau moeder 

 

Figuur 3.13: Vergelijking populatie en steekproef secundair onderwijs op vlak van opleidingsniveau moeder 

 

Schooltoelage 

Een leerling voldoet aan het kenmerk “schooltoelage” als hij of zij een schooltoelage gekregen heeft. Figuren 

3.14 en 3.15 geven de verdeling van basis- en secundaire scholen weer voor zowel de populatie als de 

steekproef volgens het percentage leerlingen dat voldoet aan dit criterium. De chi kwadraat toetsen geven 

geen significante verschillen aan in de verdeling van scholen in de steekproef en de populatie volgens de 

gelijke kansenindicator schooltoelage (BaO: 2(1) = 0.03, p = .86; SO: 2(1) = 1.04, p = .31). 

 

Figuur 3.14: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van schooltoelage 
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Figuur 3.15: Vergelijking populatie en steekproef secundair onderwijs op vlak van schooltoelage 
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onderwijstaal is. Figuren 3.16 en 3.17 geven de verdeling van basis- en secundaire scholen weer voor zowel 

de populatie als de steekproef volgens het percentage leerlingen dat voldoet aan dit criterium. De chi 

kwadraat toetsen geven een overeenkomst aan in de verdeling van scholen in de steekproef en de populatie 

volgens deze gelijke kansenindicator (BaO: 2(1) = 0.53, p = .47; SO: 2(1) = 2.59, p = 0.11). 

 

Figuur 3.16: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van thuistaal 

 

Figuur 3.17: Vergelijking populatie en steekproef secundair onderwijs op vlak van thuistaal 
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secundaire scholen weer voor zowel de populatie als de steekproef volgens het percentage leerlingen dat 

voldoet aan dit criterium. De chi kwadraat toetsen geven geen significante verschillen aan in de verdeling 

van scholen in de steekproef en de populatie volgens de gelijke kansenindicator buurt (BaO: 2(1) = 0.00, p = 

.99; SO: 2(1) = 2.01, p = .16). 

 

Figuur 3.18: Vergelijking populatie en steekproef basisonderwijs op vlak van buurt 

 

Figuur 3.19: Vergelijking populatie en steekproef secundair onderwijs op vlak van buurt 
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werden dubbel zoveel ouders aangesproken om deel te nemen (100 leerlingen per instellingsnummer in het 

basisonderwijs en 200 leerlingen per instellingsnummer in het secundair onderwijs). Om een zicht te krijgen 

op het aantal leerlingen per school en per leerjaar werd eerst aan de contactpersoon binnen elke school 

gevraagd om sjablonen (zie bijlage 14 voor een voorbeeld) in te vullen met informatie over het aantal 

leerlingen per leerjaar en per onderwijsvorm (in het secundair onderwijs) in de betreffende school. Indien 

het totaal aantal leerlingen per instellingsnummer groter was dan 100 (BaO) of 200 (SO), werd een aantal 

klassen random geselecteerd om het beoogde aantal te bekomen. De random selectie kwam er op neer dat 

in het kleuteronderwijs ofwel de leerlingen in het instapklasje en de 2de kleuterklas ofwel de leerlingen in de 

1ste en 3de kleuterklas geselecteerd werden. In het lager en secundair onderwijs werden ofwel de leerlingen 

uit het 1ste, 3de en 5de jaar ofwel de leerlingen uit het 2de, 4de, 6de en 7de (enkel in het secundair onderwijs) jaar 

geselecteerd. In het secundair onderwijs werd er bovendien voor gezorgd dat de verschillende 

onderwijsvormen vertegenwoordigd waren. Indien het totaal aantal leerlingen per instellingsnummer kleiner 

was dan of gelijk aan 100 (BaO) of 200 (SO), kregen alle leerlingen een uitnodiging mee. 

Omwille van de lage responsgraad binnen de scholen die deelnamen voor de kerstvakantie, werd het aantal 

geselecteerde leerlingen per instellingsnummer verdubbeld voor de scholen die deelnamen na de 

kerstvakantie, (zie verder; 200 in BaO en 400 in SO) om het aantal responsen van ouders per school te 

verhogen. 

2. Dataverzameling 

Omwille van praktische en organisatorische redenen namen niet alle scholen deel in dezelfde periode. In 

totaal namen 46 basisscholen en 24 secundaire scholen deel voor de kerstvakantie; de overige 58 

basisscholen en 36 secundaire scholen namen deel na de kerstvakantie. Per school werden er drie partijen 

bevraagd: de zorgverantwoordelijke met het hoogste tewerkstellingspercentage verbonden aan de school, 

de ouders van (een aantal geselecteerde) leerlingen binnen de school en de persoon binnen het 

multidisciplinaire CLB-team verbonden aan elk van de deelnemende scholen die het meest contact heeft 

met de betreffende school. 

2.1. Fase 1: voor de kerstvakantie 

Voor de afname van vragenlijsten werd er voor de kerstvakantie als volgt te werk gegaan. Eerst ontvingen de 

contactpersonen van alle deelnemende scholen een startmail met de vraag de bijgevoegde 

uitnodigingsbrieven uit te delen aan de zorgverantwoordelijke (zie bijlage 9) en mee te geven aan de 

geselecteerde leerlingen (zie bijlage 3 en 4). Indien er meerdere zorgverantwoordelijken tewerkgesteld 

werden binnen eenzelfde school, werd er gevraagd om de vragenlijst (zie bijlage 13) te laten invullen door 

de zorgverantwoordelijke met het hoogste tewerkstellingspercentage. Na twee weken ontvingen de 

contactpersonen een herinneringsmail met de vraag om de bijgevoegde herinneringsbrief uit te delen aan 

de ouders van de geselecteerde leerlingen (zie bijlage 5 en 6). In deze mail werd eveneens aangegeven 

hoeveel ouders de vragenlijst reeds online invulden. Oorspronkelijk was het einde van de dataverzameling 

voorzien na ongeveer 5 weken, maar omwille van de lage responsgraad werd er besloten om de ouders nog 

een tweede herinneringsbrief te laten meegeven bij het oudercontact voor de kerstvakantie. In deze brief 

werd een nieuwe einddatum vooropgesteld: ouders kregen tot een week na de kerstvakantie de tijd om de 

vragenlijst in te vullen. In elke herinneringsmail werd ook de zorgverantwoordelijke telkens opnieuw 

aangesproken, indien hij/zij de vragenlijst nog niet had ingevuld (zie bijlage 10). 
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2.2. Fase 2: na de kerstvakantie 

De werkwijze voor scholen die na de kerstvakantie deelnamen, was grotendeels gelijklopend. Eerst 

ontvingen de contactpersonen een startmail met de vraag om de bijgevoegde uitnodigingsbrieven uit te 

delen aan de zorgverantwoordelijke met het hoogste tewerkstellingspercentage en de geselecteerde 

leerlingen. Omwille van de lagere responsgraad van ouders in de scholen die deelnamen voor de 

kerstvakantie, werd het aantal geselecteerde leerlingen verdubbeld (200 leerlingen in BaO en 400 leerlingen 

in SO). Bovendien werd er een beloning vooropgesteld in de hoop het responspercentage nog wat te kunnen 

verhogen. In de uitnodigingsbrief werd daarom gesteld dat deelnemende ouders kans maakten op één van 

de 10 waardebonnen van 50 euro. Na twee weken ontving de contactpersoon weer een herinneringsmail 

met informatie over het aantal ouders dat de vragenlijst reeds online invulden en een herinneringsbrief voor 

de ouders. Oorspronkelijk was het einde voorzien na ongeveer 1 maand, maar omwille van de lage 

responsgraad werd er opnieuw gevraagd een (tweede) herinneringsbrief mee te geven aan de ouders voor 

de krokusvakantie. Hierin werd aan de ouders gevraagd om de vragenlijst alsnog in te vullen voor het einde 

van de krokusvakantie. Verschillende scholen gaven echter aan dat ze het zinloos vonden om de ouders nog 

een herinneringsbrief mee te geven, aangezien ze doorgaans zo weinig respons kregen van ouders. In elke 

herinneringsmail werd ook de zorgverantwoordelijke telkens opnieuw aangesproken, indien hij/zij de 

vragenlijst nog niet had ingevuld. 

2.3. Centra voor leerlingenbegeleiding 

In dezelfde periode als waarin de scholen deelnamen aan de dataverzameling werden ook de Centra voor 

leerlingenbegeleiding (CLB) van de deelnemende scholen gecontacteerd. In de startmail (zie bijlage 7) werd 

aan de contactpersoon van elk CLB gevraagd om de vragenlijst voor het CLB (zie bijlage 12) te bezorgen aan 

de persoon binnen het multidisciplinaire CLB-team (doorgaans bestaande uit 3 à 4 personen) verbonden aan 

elk van de deelnemende scholen die het meest contact heeft met de betreffende school. De CLB’s van de 

scholen die deelnamen voor de kerstvakantie, ontvingen na twee weken een herinneringsmail (zie bijlage 8) 

met de vraag om de vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen, indien dit nog niet gebeurd was. Bovendien 

werd meegedeeld dat het einde van de dataverzameling voorzien was voor de kerstvakantie. De CLB’s van 

de scholen die deelnamen na de kerstvakantie, ontvingen na een kleine vier weken een herinneringsmail. De 

oorspronkelijke duur van twee weken werd verlengd omwille van verscheidene eerdere reacties dat een 

tussenperiode van twee weken nogal kort was. Hoewel het einde van de dataverzameling na de 

kerstvakantie voorzien was na ongeveer 5 weken, werd er na deze periode nog een herinneringsmail 

verstuurd om zoveel mogelijk CLB-medewerkers te overtuigen om de vragenlijst alsnog in te vullen. Bij het 

versturen van elke herinneringsmail na de kerstvakantie werden ook de CLB’s van de scholen die deelnamen 

voor de kerstvakantie opnieuw aangesproken, indien de vragenlijst voor de betreffende school nog niet was 

ingevuld. 

3. Resultaten van de responsanalyse 

3.1. Respons op het niveau van de respondenten 

Wat het basisonderwijs betreft (N = 104), ontvingen we vragenlijsten voor 89 instellingsnummers (85.6%) 

ingevuld door de zorgverantwoordelijken en vragenlijsten voor 77 instellingsnummers (74.0%) ingevuld door 

de betrokken CLB-medewerker. Voor 102 instellingsnummers (98.1%) ontvingen we minstens één vragenlijst 

ingevuld door ofwel de zorgverantwoordelijke ofwel de CLB-medewerker. Daarnaast vulden 1895 ouders 
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(GEMper school= 19.34, SD= 16.02) een vragenlijst in. Aangezien 12 instellingsnummers telkens per twee een 

pedagogische eenheid vormden en ouders eerder vertrouwd zijn met deze pedagogische indeling, werd het 

gemiddelde aantal oudervragenlijsten berekend op 98 scholen. Het percentage van ouders binnen deze 

scholen dat reageerde op de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen was gemiddeld 13.75% (SD = 11.22). 

Wat het secundair onderwijs betreft (N = 60), vulden de zorgverantwoordelijken vragenlijsten in voor 40 

instellingsnummers (66.7%). Daarnaast vulden de CLB-medewerkers vragenlijsten in voor 44 

instellingsnummers (73.3%).  Voor 55 instellingsnummers (91.6%) ontvingen we minstens één vragenlijst 

ingevuld door ofwel de zorgverantwoordelijke ofwel de CLB-medewerker van de betreffende school. Ten 

slotte vulden 1557 ouders (GEMper school= 36.21, SD= 28.46) een vragenlijst in. Aangezien 24 

instellingsnummers samen 7 pedagogische eenheden vormden en het onderscheid volgens 

instellingsnummer moeilijk te maken was op basis van de oudervragenlijsten, werd het gemiddelde aantal 

oudervragenlijsten berekend op 43 scholen. Het percentage van ouders binnen deze scholen dat reageerde 

op de uitnodiging om een vragenlijst in te vullen was gemiddeld 13.49% (SD = 11.29). 

 

3.2. Profiel van de respondenten 

3.2.1. CLB-medewerkers 

Wat betreft het basisonderwijs namen 40 verschillende CLB’s deel aan de dataverzameling. In de 

meerderheid van de gevallen (59.7%) vulde de psycho-pedagogisch consulent van het CLB-team verbonden 

aan de betreffende school de vragenlijst in. Ongeveer één vijfde van de vragenlijsten werd ingevuld door de 

psycho-pedagogisch werker, terwijl 14.3% van de vragenlijsten werd ingevuld door de maatschappelijk 

werker. Eén vragenlijst (1.3%) werd ingevuld door een arts. In de overige gevallen (5.2%) vulden ofwel een 

logopedist ofwel de psycho-pedagogisch consulent of werker samen met de maatschappelijk werker de 

vragenlijst in. 

Voor het secundair onderwijs namen 26 verschillende CLB’s deel aan de dataverzameling. De meeste 

vragenlijsten werden ingevuld door de psycho-pedagogisch consulent (42.9%) of de maatschappelijk werker 

(40%). In de overige gevallen (17.1%) vulde de psycho-pedagogisch werker de vragenlijst in. 

3.2.2. Ouders 

In deze paragraaf zullen wij het profiel bespreken van de ouders die de vragenlijst invulden. Bij een aantal 

relevante variabelen (zoals onderwijsniveau, onderwijsvorm, gelijke kansenindicatoren) vermelden we ook 

in welke mate de groep deelnemende respondenten representatief is voor de steekproef van scholen die 

deelnamen aan het onderzoek. 

Ouderkenmerken 

Zowel in het basis- als secundair onderwijs waren het doorgaans de biologische ouder(s) van de 

geselecteerde leerlingen die de vragenlijst invulden (resp. 92.1% en 91.5%). Daarnaast vulden telkens 19 

stiefouders per onderwijsniveau de vragenlijst in (resp. 1% en 1.2%). Het percentage adoptie-, pleeg-, mee- 

en grootouders dat de vragenlijst invulde, varieerde voor het basisonderwijs van 0.1% tot 0.4% en voor het 

secundair onderwijs van 0.1% tot 0.6%.  
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De vragenlijst werd aan de ouders standaard in het Nederlands aangeboden. Indien zij de vragenlijst op 

papier wensten in te vullen, konden zij echter een versie aanvragen die vertaald was naar het Frans of het 

Engels. De ouders die de vragenlijst online invulden, konden bovendien op elk moment omschakelen in 

aangeboden taal. In de meerderheid van de gevallen (94.4% voor BaO en 98.6% voor SO) werd de vragenlijst 

in eerste instantie in het Nederlands ingevuld. Een minderheid van de ouders in het basisonderwijs 

begonnen aan de vragenlijst in het Frans (5.1%) of Engels (0.5%). Voor het secundair onderwijs lagen deze 

percentages nog lager, respectievelijk 1.2% en 0.3%. 

Geslacht leerling 

De verhouding jongens – meisjes was ongeveer evenredig in beide onderwijsniveaus. In het basisonderwijs 

werd de vragenlijst iets vaker ingevuld voor een meisje (48.0%) dan voor een jongen (45.5%). In het 

secundair onderwijs was het andersom; ouders vulden de vragenlijst iets vaker in voor een jongen (49.6%) 

dan voor een meisje (44.0%). Informatie over het geslacht van de leerling ontbrak in respectievelijk 6.5% en 

6.4% van de vragenlijsten. 

Gebruik van buitenschoolse hulp 

Ouders van leerlingen in het basisonderwijs gaven in 31.2% van de gevallen aan dat ze tijdens dit schooljaar 

(2013-2014) of de vorige twee schooljaren (2011-2012 en 2012-2013) buitenschoolse hulp hebben 

ingeschakeld voor hun kind. Dit percentage was 27.3% in het secundair onderwijs. In de meerderheid van de 

gevallen (resp. 67.5% en 72.4%) gaven ouders aan dat ze geen buitenschoolse hulp hadden ingeschakeld 

voor hun kind. In een kleine minderheid van de gevallen (resp. 1.3% en 0.3%) ontbrak deze informatie. 

Onderwijsniveau 

De meerderheid van de ouders vulde een vragenlijst in voor een kind in het secundair onderwijs (44.80%). 

Iets minder ouders vulden de vragenlijst in voor een kind in het lager onderwijs (38.06%) en een minderheid 

van de ouders vulde de vragenlijst in voor een kind uit het kleuteronderwijs (17.14%). Figuur 3.20 geeft de 

verdeling volgens onderwijsniveau weer van de oudervragenlijsten enerzijds en de steekproef van scholen 

anderzijds. De chi kwadraat toets geeft een significant verschil aan in de verdeling volgens onderwijsniveau 

in beide samples (2(2) = 50.61, p < .001). Uit Figuur 3.20 kunnen we afleiden dat er in verhouding meer 

ouders een vragenlijst invulden voor een kind uit het lager onderwijs dan uit het secundair onderwijs. Deze 

vaststelling kan op verschillende manieren verklaard worden. Allereerst is het de vraag of de geselecteerde 

leerlingen de uitnodigingsbrief hebben afgegeven aan hun ouders. Deze vraag is misschien meer aan de orde 

voor leerlingen uit het secundair onderwijs dan uit het lager onderwijs waar ouders nog meer controle 

hebben op de brieven die door de school worden meegegeven. Daarnaast is een aanmoediging door de 

klasleerkracht meer waarschijnlijk in het lager onderwijs dan in het secundair onderwijs waar leerlingen elke 

dag met verschillende leerkrachten te maken hebben. Ten slotte was de werkwijze in het secundair 

onderwijs iets anders dan in het lager onderwijs, o.a. door het verschil in organisatiestructuur. Leerlingen 

van wie de ouders de vragenlijst op papier wilden invullen, konden die papieren versie verkrijgen op het 

secretariaat in plaats van via de klasleerkracht, waardoor er meer tussenpersonen bij betrokken waren. 

Bovendien ging het in secundaire scholen over grotere leerlingenaantallen, waardoor  een opvolging door de 

contactpersoon minder voor de hand ligt. 
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Figuur 3.20: Vergelijking steekproef scholen en respondenten (ouders) op vlak van onderwijsniveau 

 

Daarnaast zijn we voor de oudervragenlijsten nagegaan hoe de verdeling over leerjaren binnen elk 

onderwijsniveau er uit ziet. Voor de 552 leerlingen uit het kleuteronderwijs gaf de minderheid van de ouders 

aan dat hun kind in een instapklasje zat (3.1%). De overige kleuters waren ongeveer evenredig verdeeld over 

de 1ste, 2de en 3de kleuterklas (resp. 8.4%, 7.9% en 9.8%). Ook voor de 1218 leerlingen uit het lager onderwijs 

was de verdeling over de leerjaren vrij evenredig, weliswaar met telkens iets meer leerlingen in de oneven 

leerjaren (resp. 12.4%, 11.9% en 11.7% in het 1ste, 3de en 5de leerjaar) ten opzichte van de even leerjaren 

(resp. 10.1%, 9.0% en 9.1% in het 2de, 4de en 6de leerjaar). Wat het secundair onderwijs ten slotte betreft, was 

er opnieuw een mooie verdeling over de leerjaren van de 1441 leerlingen voor wie we een oudervragenlijst 

ontvingen, met een iets grotere vertegenwoordiging in de eerste jaren ten opzichte van de hogere jaren (zie 

Tabel 3.1). 

Tabel 3.1: Verdeling van leerlingen met oudervragenlijst over leerjaren secundair onderwijs 

Leerjaren SO 

 Frequentie Percentage 

1
ste

 jaar 280 18.0% 

2
de

 jaar 266 17.1% 

3
de

 jaar 261 16.8% 

4
de

 jaar 247 15.9% 

5
de

 jaar 204 13.1% 

6
de

 jaar 162 10.4% 

7
de

 jaar 21 1.3% 

 

In het basisonderwijs gaf een kleine minderheid van ouders (7.4%) aan dat hun kind een leerjaar meer dan 

één keer gedaan had. In het secundair onderwijs lag dit percentage wat hoger (17.6%). In beide 

onderwijsniveaus ontbrak deze informatie voor ongeveer 7% van de leerlingen. 

Figuur 3.21 geeft de verdeling weer volgens onderwijsvorm in de hogere graden van het secundair onderwijs 

voor de oudervragenlijsten en de steekproef van deelnemende scholen. De chi kwadraat toets geeft een 

significant verschil aan in de verdeling volgens onderwijsvorm in beide samples (2(3) = 63.69, p < .001). Uit 

Figuur 3.21 kunnen we afleiden dat de leerlingen uit het ASO en KSO (en in mindere mate TSO) 
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oververtegenwoordigd zijn in de oudervragenlijsten, terwijl de leerlingen uit het BSO 

ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van de steekproef van deelnemende scholen. 

 

Figuur 3.21: Vergelijking steekproef scholen en respondenten (ouders) op vlak van onderwijsniveau 

 

Gelijke kansenindicatoren 

Ten slotte vergelijken we de informatie over de leerlingen bekomen met de oudervragenlijsten met een 

aantal gelijke kansenindicatoren binnen de steekproef van deelnemende scholen, zoals opleidingsniveau van 

de moeder, schooltoelage en thuistaal. Aangezien de vraag naar andere gelijke kansenindicatoren, zoals de 

buurt van de leerling, in de oudervragenlijsten anders geformuleerd werd dan het gebruikte criterium bij de 

vergelijking van de steekproef van deelnemende scholen met de populatie (zie eerder), kon de vergelijking 

hier niet opnieuw gemaakt worden. Voor deze kenmerken bespreken we enkel de informatie bekomen met 

de vragenlijsten zonder de vergelijking met de steekproef van deelnemende scholen. 

In de vragenlijst werd gevraagd of de moeder van de betreffende leerling beschikt over een diploma 

secundair onderwijs of een getuigschrift 6de jaar beroepsonderwijs of een gelijkwaardig studiebewijs. Figuren 

3.22 en 3.23 geven de verdeling weer van leerlingen voor wie we een vragenlijst ontvingen en binnen de 

steekproef van deelnemende scholen volgens dit criterium. De chi kwadraat toetsen wijzen op een verschil 

in verdeling in beide samples (BaO: 2(1) = 200.75, p < .001; SO: 2(1) = 70.45, p < .001). In beide 

onderwijsniveaus zijn de leerlingen van wie de moeder niet over een diploma of getuigschrift secundair 

onderwijs beschikt oververtegenwoordigd in onze oudervragenlijsten. 

 

Figuur 3.22: Vergelijking steekproef deelnemende scholen basisonderwijs en oudervragenlijsten op vlak van 
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Figuur 3.23: Vergelijking steekproef deelnemende scholen secundair onderwijs en oudervragenlijsten op vlak 
van opleiding moeder 

Vervolgens vulden de ouders in of hun gezin één of meerdere schooltoelagen ontvangt. Figuren 3.24 en 3.25 

presenteren de verdeling van leerlingen met een oudervragenlijst en in de steekproef van deelnemende 

scholen volgens dit criterium.  Wat betreft het basisonderwijs, wijst de chi kwadraat toets op een significant 

verschil in de verdeling van beide samples volgens dit criterium (2(1) = 22.85, p < .001). Uit Figuur 3.24 

leiden we af dat leerlingen van wie het gezin één of meerdere schooltoelagen ontvangt 

ondervertegenwoordigd zijn ten opzichte van de steekproef van deelnemende scholen. Voor het secundair 

onderwijs vinden we geen significant verschil in verdeling volgens schooltoelage (2(1) = 2.09, p = .15). 

 

Figuur 3.24: Vergelijking steekproef deelnemende scholen basisonderwijs en oudervragenlijsten op vlak van 
schooltoelage 

 

Figuur 3.25: Vergelijking steekproef deelnemende scholen secundair onderwijs en oudervragenlijsten op vlak 
van schooltoelage 
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oudervragenlijst ontvingen en in de steekproef van deelnemende scholen volgens dit criterium. In het 

basisonderwijs komt de verdeling in beide samples overeen (2(1) = 1.67, p = .20). Voor het secundair 

onderwijs wijst de chi kwadraat toets op een verschil in de verdeling in beide samples (2(1) = 9.59, p < .01). 

Uit Figuur 3.27 leiden we af dat leerlingen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands, iets meer 

vertegenwoordigd zijn in onze oudervragenlijsten dan in de steekproef van deelnemende scholen. 

 

Figuur 3.26: Vergelijking steekproef deelnemende scholen basisonderwijs en oudervragenlijsten op vlak van 
schooltoelage 

 

Figuur 3.27: Vergelijking steekproef deelnemende scholen secundair onderwijs en oudervragenlijsten op vlak 
van schooltoelage 
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Methodologie  

kwalitatief onderzoeksluik 
 

1. Doel focusgroepen 

 

De focusgroepen hadden als doel de kwaliteit van afstemming tussen BSH en zorg op school te onderzoeken, 

alsook de rol van verschillende actoren (leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen en 

buitenschoolse hulpverleners) in het besluitvormingsproces aangaande BSH, de motieven voor verwijzing 

naar BSH, en de gepercipieerde wenselijkheid van BSH. Deze dimensies werden ook reeds bevraagd aan de 

hand van de vragenlijsten (cf. supra, kwantitatief onderzoeksluik), maar focusgroepen genereren 

complementaire informatie door het stellen van open vragen, het doorvragen en het kunnen observeren van 

de interactie tussen deelnemers. Mede hierdoor zijn focusgroepen meer geschikt voor het peilen naar 

ervaringen, meningen, wensen en motieven (Krueger, 1988). De complementariteit van het kwalitatieve en 

kwantitatieve onderzoeksluik ondersteunt daarmee de kwaliteit van het totale onderzoeksproject. 

 

2. Samenstelling focusgroepen 

 

Er werden 9 focusgroepen georganiseerd: één focusgroep met zorgverantwoordelijken, leerkrachten en CLB-

medewerkers uit het basisonderwijs, één gelijkaardig samengestelde focusgroep met respondenten uit het 

secundair onderwijs, één focusgroep met ouders van kinderen in het basisonderwijs die wel of niet 

buitenschoolse hulp hadden ingeschakeld voor hun kind, één gelijkaardig samengestelde focusgroep met 

ouders van kinderen in het secundair onderwijs, twee focusgroepen met leerlingen die wel buitenschoolse 

hulp hadden gekregen en die momenteel in het basisonderwijs (één focusgroep) dan wel in het secundair 

onderwijs (één focusgroep) zaten, één focusgroep met externe hulpverleners, CLB-medewerkers en 

zorgverantwoordelijken en tot slot twee focusgroepen met ouders die leven in kansarmoede, waarvan één 

groep bestond uit voornamelijk kansarme ouders met een migratieachtergrond en één groep bestond uit 

voornamelijk uit kansarme ouders zonder een migratieachtergrond. De focusgroepen vonden plaats over 

heel Vlaanderen met een maximale spreiding over de provincies. 

 

Deze indeling kwam tot stand op grond van verschillende overwegingen. Ten eerste zijn we geïnteresseerd 

in de visie van mogelijke gebruikers van BSH: leerlingen en ouders. We vonden het belangrijk om de mening 

van de leerlingen die gebruik hadden gemaakt van BSH te leren kennen. Leerlingen werden namelijk niet 

bevraagd via de vragenlijst. Om te zorgen voor een goede afstemming van de moeilijkheidsgraad van het 

gesprek op het niveau van de leerlingen en om de leerlingen binnen de focusgroep zich zo evenwaardig 

mogelijk te laten voelen, werd een opsplitsing gemaakt tussen leerlingen uit het basis- en secundair 

onderwijs. In de literatuur wordt namelijk gewaarschuwd voor het risico om deelnemers in een situatie te 

brengen waarin ze geïntimideerd worden; dit zou hun inbreng in de focusgroep beperken (Slocum, 2006). 

Omwille van dezelfde redenen kozen we ervoor om leerlingen en ouders apart te bevragen. De twee 

oudergroepen werden ook opgesplitst in een groep ouders van leerlingen in het basisonderwijs en een groep 

ouders van leerlingen in het secundair onderwijs. De redenering hierbij was dat ouders van kinderen met 
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ongeveer dezelfde leeftijd, meer gelijkaardige situaties meemaakten en bijgevolg elkaars meningen beter 

konden begrijpen en aanvullen. Twee aparte focusgroepen voor ouders die leven in kansarmoede werden 

ingericht. De literatuur over focusgroepen raadt namelijk aan een gelijkaardig socio-economisch niveau van 

respondenten na te streven binnen één groep (Slocum, 2006). We kozen hier voor een homogene 

samenstelling, namelijk één groep kansarme ouders met een migratiegeschiedenis en één groep kansarme 

ouders zonder migratiegeschiedenis, om de herkenbaarheid van elkaars leefwereld te garanderen.  

 

Ten tweede zijn er de verschillende actoren die voor en/of tijdens de BSH een belangrijke rol spelen: 

zorgverantwoordelijken, leerkrachten en CLB-medewerkers. Door deze actoren samen te brengen in een 

focusgroep, hoopten we bepaalde dynamieken op gang te brengen. Wat is bijvoorbeeld voor de CLB-

medewerkers belangrijk bij het gebruik van BSH en komt dit overeen met de mening van de leerkracht en 

zorgverantwoordelijken? Wat is de precieze rol van leerkrachten bij het gebruik van BSH? Is er éénduidigheid 

wat betreft de rolverdeling van deze respondenten? Eén focusgroep bestond uit actoren binnen het 

basisonderwijs en één groep uit actoren binnen het secundair onderwijs. Op die manier probeerden we de 

herkenbaarheid van elkaars leefwereld te verzekeren.  

 

Ten derde waren we geïnteresseerd in de visie van externe hulpverleners en de contacten die zij maakten 

met CLB-medewerkers en zorgverantwoordelijken. CLB-medewerkers hebben vaak een brugfunctie tussen 

de school en de buitenschoolse hulpverleners. Zorgverantwoordelijken zijn daarnaast het eerste 

aanspreekpunt op school voor de buitenschoolse hulpverleners.  

  

2.1. Beoogde samenstelling focusgroepen 

 

Om zeker voldoende deelnemers te hebben voor elke focusgroep, werd vooropgesteld om focusgroepen van 

12 personen te plannen. Een focusgroep bestaat idealiter uit vier tot twaalf personen (Slocum, 2006). Een 

uitzondering hierop waren de focusgroepen voor ouders die leven in kansarmoede, waarbij we 4 tot 5 

deelnemers vooropstelden. Het werken met een kleinere groep gaf iedere deelnemer de kans om alles 

voldoende toe te lichten en maakte het eventuele inschakelen van een tolk ook haalbaar. Tabel 1 geeft een 

overzicht van de planning, beoogde samenstelling en locatie van de verschillende focusgroepen. 
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Tabel 1: Overzicht van de planning, beoogde samenstelling en locatie van de focusgroepen 

Datum Beoogde samenstelling Locatie 

18/03/14 ZV (4), LKR (4) en CLB (4) – SO  Vlaams-Brabant  

19/03/14 ZV (4), LKR (4) en CLB (4) – BaO Antwerpen 
25/03/14 Ouders met en zonder BSH (12) – SO Vlaams-Brabant 

26/03/14 Leerlingen met BSH (12) – BaO Limburg 

27/03/14 Ouders met en zonder BSH (12) – BaO Antwerpen 

31/03/14 BHV (6) en CLB (4) en ZV (2) – BaO en SO Oost-Vlaanderen 

02/04/14 Leerlingen met BSH (12) – SO West-Vlaanderen 

23/04/14 Kansarme ouders met migratiegeschiedenis Limburg 
25/04/14 Kansarme ouders zonder migratiegeschiedenis Limburg 

 

2.2. Werving deelnemers 

 

Alle mogelijke deelnemers werden via e-mail uitgenodigd. De uitnodigingsprocedure was verschillend voor 

mensen die wel hadden deelgenomen aan het vragenlijstonderzoek (ouders, zorgverantwoordelijken en 

CLB-medewerkers) en zij die dat niet hadden gedaan (leerlingen, leerkrachten en buitenschoolse 

hulpverleners). De uitnodigingsmail bevatte steeds informatie over het doel en verloop van het gesprek, het 

uur en de locatie, de vergoeding voor hun verplaatsing met de auto of met het openbaar vervoer en de 

waardebon van 25 euro die ze als tegemoetkoming zouden ontvangen (zie voorbeeld uitnodigingsmails in 

bijlage 15). 

 

Ouders, zorgverantwoordelijken en CLB-medewerkers werden geworven via de vragenlijsten. Op het einde 

van de vragenlijst werd men namelijk uitgenodigd voor een groepsgesprek. Geïnteresseerden konden hun 

contactgegevens opgeven. Via deze contactgegevens werden ze persoonlijk via e-mail opnieuw uitgenodigd 

voor een geplande focusgroep. Er waren voldoende ouders en zorgverantwoordelijken die zich hadden 

opgegeven via de vragenlijst om onze beoogde aantallen te behalen. De lijst van CLB-medewerkers die zich 

kandidaat hadden gesteld, was echter ontoereikend voor het behalen van onze beoogde aantal deelnemers. 

Daarom hebben we ook extra CLB’s in de buurt van de locatie van de focusgroep aangesproken. 

 

De leerkrachten en leerlingen vulden geen vragenlijst in. Voor het werven van deze respondenten, werkten 

we respectievelijk via de zorgverantwoordelijken en ouders die zich via de vragenlijst kandidaat hadden 

gesteld. Meer concreet werd aan alle zorgverantwoordelijken die zich hadden opgegeven gevraagd om een 

uitnodigingsbrief aan hun lerarenteam te bezorgen. Aan ouders die zich kandidaat stelden via de vragenlijst 

en die niet werden uitgenodigd voor de ouder focusgroep, werd gevraagd om hun kind uit te nodigen voor 

een groepsgesprek. 

 

Via organisaties voor personen die leven in kansarmoede, namelijk de Opvoedingswinkel in Genk en de Sint-

Vincentiusvereniging in Heusden-Zolder, brachten we de laatste twee oudergroepen samen. Omdat 

onderzoeksparticipatie minder evident te realiseren kan zijn in risicodoelgroepen, kozen we voor deze 

werkwijze om zo de drempel voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Ouders kenden immers de werking 

van deze organisaties en hadden zo ook een zekere vertrouwensrelatie met het betrokken team. 
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De buitenschoolse hulpverleners werden zowel indirect via organisaties voor buitenschoolse hulpverlening 

(Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen, Centra voor 

Ambulante Revalidatie), als direct via hun contactgegevens op het internet aangesproken. 

 

Alle respondenten werden voor de eerste keer gemaild op 10/02/14. Op 19/02/14 werden aanvullend 

kandidaten aangesproken. Op diverse tijdstippen nadien werden herinneringsmails gestuurd en nieuwe 

kandidaten aangesproken, totdat de beoogde aantallen behaald werden. Alle deelnemers kregen een week 

voor het gesprek een herinneringsmail (zie voorbeeld in bijlage 16). 

 

Deelnemers werden steeds uit zoveel mogelijk verschillende contexten (bv. verschillende scholen en CLB’s) 

geworven om voldoende verschillende visies te leren kennen. Ook bij de leerlingen werd geprobeerd niet 

teveel leerlingen van eenzelfde school samen te brengen. Uit onderzoek over focusgroepen bij 11- tot 12-

jarigen blijkt namelijk dat bestaande vriendschapsrelaties en kliekvorming tussen de respondenten hun 

antwoorden binnen de focusgroep kunnen inperken (Vogl, 2005). 

 

2.3. Uiteindelijke samenstelling focusgroepen 

 

Tabel 2 geeft een samenvatting van de uiteindelijke samenstelling van de verschillende focusgroepen. Tabel 

3 tot 12 geven een meer gedetailleerd overzicht van de deelnemers per focusgroep en de exacte locatie van 

de focusgroepen. Een aantal mensen die aanvankelijk hadden toegezegd aan de focusgroep, namen toch 

niet deel omwille van redenen zoals het ziek zijn van hun kind (1), het overlijden van een familielid (1) en het 

vergeten van de focusgroep (4). 
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Tabel 2: Samenvatting van de uiteindelijke samenstelling van de verschillende focusgroepen en de exacte 

locatie 

Datum Samenstelling Locatie 

18/03/14 ZV (2), LKR (2) en CLB (1) – SO  KU Leuven, PSI 

19/03/14 ZV (5), LKR (1) en CLB (2) – BaO UA, stadscampus 

25/03/14 Ouders met (7) en zonder (3) BSH – SO KU Leuven, PSI 

26/03/14 Leerlingen met BSH (4) – BaO Broederschool Genk 

27/03/14 Ouders met (2) en zonder BSH (3) – BaO UA, stadscampus 

31/03/14 BSH (6) en CLB (4) en ZV (2) – BaO en SO VCLB Gent 

02/04/14 Leerlingen met BSH (4) – SO Sint-Lodewijkscollege Brugge 

23/04/14 Kansarme ouders (4) Opvoedingswinkel Genk 

25/04/14 Kansarme ouders (3) Sint-Vincentiusvereniging Heusden-Zolder 

 

Tabel 3: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken, leerkrachten en CLB-medewerkers 

werkzaam in het secundair onderwijs 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren werkervaring 

ZV 38 V VGO 9 

ZV 31 V VGO 7 

Lkr 29 V VGO 6 

Lkr 35 M VGO 10 

CLB (MW) 54 V GO 30 
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Tabel 4: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken, leerkrachten en CLB-medewerkers 

werkzaam in het basisonderwijs 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren 

werkervaring 

ZV 55 V VGO 8 

ZV 58 V VGO 25 

ZV 45 V VGO 11 

ZV 56 V VGO 3 

ZV 50 V VGO 6 

Lkr 53 M VGO 31 

CLB (MW) 58 V VGO 12 

CLB (PPC) 31 V OGO 7 

 

Tabel 5: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers en buitenschoolse 

hulpverleners - gegevens CLB-medewerkers en zorgverantwoordelijken 

Functie Leeftijd M/V Net # jaren 

werkervaring 

CLB (PPC) – BaO 57 V VGO 34 

CLB (PPW) – BaO 39 V VGO 17 

CLB (logo) – SO 29 V OGO 5 

CLB (PPW) – SO 33 M VGO 12 

ZV – BaO 32 V VGO 2 

ZV – SO 55 V  GO 20 
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Tabel 6: Overzicht deelnemers focusgroep met zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers en buitenschoolse 

hulpverleners - gegevens buitenschoolse hulpverleners 

Functie Leeftijd M/V # jaren werkervaring 

BSH (zelfst. Kinesist) 35 V 14 

BSH (kinderpsychiater CAR) 35 V 8 

BSH (logo. CAR) 25 V 2 

BSH (psycholoog CAR) 31 M 7 

BSH (psycholoog CAR) 52 V 30 

BSH (zelfst. logo.) 37 V 15 

 

Tabel 7: Overzicht deelnemers focusgroep met ouders van kinderen in het basisonderwijs 

Wel / Geen BSH Leeftijd M/V Diploma geboorteland Moedertaal 

Wel BSH 35 V doctoraat België Nl. 

Wel BSH 41 V SO België Nl. 

Geen BSH 35 V bachelor België Nl. 

Geen BSH 35 M bachelor België Nl. 

Geen BSH 42 V graduaat (HBO5) België Nl. 
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Tabel 8: Overzicht deelnemers focusgroep met ouders van kinderen in het secundair onderwijs 

Wel / Geen BSH Leeftijd M/V Diploma Geboorteland Moedertaal 

Wel BSH 48 V master België Nl. 

Wel BSH 45 V SO België Nl. 

Wel BSH 42 V graduaat (HBO5) Duitsland Nl. 

Wel BSH 58 V bachelor België Nl. 

Wel BSH 46 V bachelor België Nl. 

Wel BSH 41 M bachelor België Nl. 

Wel BSH 38 V bachelor Nederland Nl. 

Geen BSH 39 V master België Nl. 

Geen BSH 49 V bachelor België Nl. 

Geen BSH 44 V SO België Nl. 

 

Tabel 9: Overzicht deelnemers focusgroep met kansarme ouders - opvoedingswinkel Genk 

Wel / Geen BSH Leeftijd M/V Diploma geboorteland Moedertaal 

Wel BSH 31 V School tot 17j Rusland Russisch 

Wel BSH 28 V Secundair 

onderwijs 

België Marokkaans 

Wel BSH (geboortedatum 

onbekend) 

V / Marokko Marokkaans 

Wel BSH 26 V School tot 16j Marokko Marokkaans 

 

Tabel 10: Overzicht deelnemers focusgroep met kansarme ouders - Sint-Vincentiusvereniging Heusden-Zolder 

Wel / Geen BSH Leeftijd M/V Diploma geboorteland Moedertaal 

Wel BSH 35 V Studiegetuigschrift 6e jaar BSO België Nl. 

Geen BSH 37 V School tot 15j Spanje Spaans 

Geen BSH 16 V volgt nog SO Spanje Spaans 
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Tabel 11: Overzicht deelnemers focusgroep met leerlingen uit het basisonderwijs 

Soort BSH Leeftijd M/V geboorteland Moedertaal 

Kinesist, logopedist, psychiater 11 M België Nl. 

2 logopedisten 11 M België Nl. en Turks 

Logopedist 12 V België Nl. 

Eureka, thuisbegeleiding 12 M België Nl. 

 

Tabel 12: Overzicht deelnemers focusgroep met leerlingen uit het secundair onderwijs 

Soort BSH Leeftijd M/V geboorteland Moedertaal 

Logopedist, psychiater 16 M België Nl. 

Logopedist 14 M België Nl. 

Logopedist 14 M België Nl. 

Logopedist, psychiater 15 M België Nl. 

 

 

3. Verloop focusgroep gesprekken (zie bijlage 17) 

 

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 gevraagd werd een formulier voor 

geïnformeerde toestemming te ondertekenen (zie bijlage 18). Bij de focusgroepen met leerlingen werd op 

voorhand ook uitdrukkelijk de toestemming van de ouders gevraagd. De deelnemers mochten zich 

vervolgens kort voorstellen om nadien de kernvragen te beantwoorden. Per focusgroep werd hiertoe een 

interviewtranscript uitgeschreven met de belangrijkste kernvragen (zie bijlage 19). Deze interviewleidraad 

bevatte voor de verschillende focusgroepen doorgaans dezelfde thema’s, maar de formulering van de 

vragen werd aangepast aan de doelgroep. Het gesprek werd afgerond door te peilen naar de ervaring van de 

deelnemers bij het gesprek. 

 

Alle focusgroep gesprekken werden opgenomen met een camera en een audio-opname. Nadien werden 

deze opnames uitgetypt door een jobstudent. Bij alle focusgroep gesprekken waren twee onderzoekers 

aanwezig. Eén onderzoeker hield zich voornamelijk bezig met het gesprek (moderator) en de andere hield 

zich voornamelijk bezig met de opnames. De tweede onderzoeker kwam tussen in het gesprek, wanneer zij 

dat relevant achtte.  

 



33 

De meeste focusgroepen duurden 3 uur, met uitzondering van de focusgroepen met leerlingen die 2.5 uur 

duurden en de focusgroepen met kansarme ouders, die 2 uur duurden. 

 

4. Analyseplan 

 

De transcripties van de focusgroepen worden geanalyseerd met behulp van Nvivo. Per focusgroep worden 

eerst de interviewtranscripts gelezen. Nadien worden per focusgroep codes toegekend aan relevante 

tekstdelen. Wat relevant of niet is, wordt bepaald door de onderzoeksvragen. Uitspraken die volledig los 

staan van de onderzoeksvragen zijn niet relevant. Vervolgens wordt er over focusgroepen heen gekeken 

naar de beste manier om de data te beschrijven en worden delen van de data met elkaar verbonden 

(Mortelmans, 2013). Uiteindelijk wordt deze analyse uitgeschreven per thema, over de verschillende 

focusgroepen heen. 

 

Bij de analyse wordt rekening gehouden met de frequentie, uitgebreidheid en intensiteit van uitspraken. 

Frequentie slaat op het aantal keer dat iets gezegd is geweest. Uitgebreidheid doelt op het aantal 

verschillende personen door wie een bepaald iets gezegd is geweest. Intensiteit doelt op de toon waarop 

deze zaken werden gezegd (Krueger, 1998). 
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Bijlage 1: Eerste uitnodigingsbrief scholen 

 

 

 

 

Leuven, 1 juli 2013 

 

 

Betreft: Onderzoek naar buitenschoolse hulpverlening en de samenhang met zorg op school in Vlaamse 

gewone basis- en secundaire scholen (OBPWO project) 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2011 deed uw school mee aan het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk 

Onderzoek (OBPWO) over het zorgbeleid in Vlaamse scholen, waarvoor nogmaals onze dank. Als een vervolg 

op dit project, gaat volgend schooljaar een nieuw OBPWO project van start. Het onderzoeksproject betreft 

de buitenschoolse hulpverlening en is een samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven (prof. dr. 

Karine Verschueren, prof dr. Lucia De Haene) en de Universiteit Antwerpen (prof. dr. Elke Struyf). Het doel 

van dit project is, ten eerste, het in kaart brengen van de omvang en aard van buitenschoolse hulpverlening 

en, ten tweede, het analyseren van de samenhang met en afstemming hiervan op de zorg op school. Voor de 

laatste vraag doen we zoveel als mogelijk een beroep op de reeds verzamelde gegevens i.v.m. zorg op school 

in het afgelopen onderzoek. Daarnaast organiseren we in het najaar 2013 een bijkomende bevraging, 

waarvoor wij uw medewerking vragen. 

 

Met dit schrijven brengen wij u reeds op de hoogte van wat uw deelname zou inhouden, zodat u hiermee 

rekening kunt houden in uw planning. Om u de nodige bedenktijd te geven, volgt in augustus de eigenlijke 

uitnodiging.  

  

Wat houdt uw deelname concreet in? 

 

Bij deelname zullen verschillende ouders, het zorg- en het CLB-team van uw school gevraagd worden om 

online een vragenlijst in te vullen in oktober - november 2013; de leerkrachten zullen niet bevraagd worden. 

Meer concreet zal u gevraagd worden een reeds opgestelde uitnodigingsbrief aan de geselecteerde ouders 

te bezorgen, zodat ze de vragenlijst thuis online kunnen invullen. Wijzelf nodigen via e-mail het zorg- en CLB-

team uit om de vragenlijst online in te vullen. Een anonieme verwerking van de verkregen gegevens wordt 

gegarandeerd. De uitnodigingsbrief in augustus zal nog bijkomende informatie bevatten. 

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

 

De media berichten geregeld over mogelijke overconsumptie van buitenschoolse hulpverlening en de impact 

hiervan op gelijke onderwijskansen. Met dit onderzoek wil de Vlaamse overheid in een representatieve 

steekproef van scholen grondig en objectief nagaan wat de omvang is van de buitenschoolse hulpverlening, 

welke factoren in leerling, gezin en school het gebruik verklaren, en hoe de afstemming met zorg op school 

kan worden geoptimaliseerd. U ontvangt bij deelname aan het onderzoek informatie over de 
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onderzoeksresultaten alsook aanbevelingen met betrekking tot de afstemming tussen buitenschoolse 

hulpverlening en zorg op school.  

 

Alvast hartelijk dank om uw medewerking te overwegen. Uw deelname is van groot belang om te komen tot 

een voldoende grote en representatieve onderzoeksgroep. In augustus 2013 ontvangt u een officieel verzoek 

tot deelname. Heeft u nu reeds vragen of wilt u uw deelname reeds bevestigen, dan kan u steeds terecht bij 

Kathleen Bodvin (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Prof. dr. Karine Verschueren, Prof dr. Lucia De Haene en Prof. dr. Elke Struyf – promotoren 

Kathleen Bodvin – wetenschappelijk medewerker 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 2: Tweede uitnodigingsbrief scholen 

 

 

 

Leuven, 19 augustus 2013 

 

Betreft: Onderzoek naar buitenschoolse hulpverlening en de samenhang met zorg op school in Vlaamse 

basis- en secundaire scholen (OBPWO project) 

 

Beste mevrouw, heer 

 

In 2011 deed uw school mee aan het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk 

Onderzoek (OBPWO) over het zorgbeleid in Vlaamse scholen, waarvoor nogmaals onze dank. Op 1 juli 2013 

stuurden we een e-mail om u op de hoogte te stellen van het vervolgonderzoek naar buitenschoolse 

hulpverlening in Vlaamse scholen. Dit onderzoeksproject gebeurt opnieuw in opdracht van de Vlaamse 

overheid en is een samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven (prof. dr. Karine Verschueren en 

prof. Dr. Lucia De Haene) en de Universiteit Antwerpen (prof. dr. Elke Struyf). Het doel van dit project is, ten 

eerste, het in kaart brengen van de omvang en aard van buitenschoolse hulpverlening en, ten tweede, het 

analyseren van de samenhang met en afstemming hiervan op de zorg op school. Voor de laatste vraag doen 

we zoveel mogelijk een beroep op de reeds verzamelde gegevens i.v.m. zorg op school in het afgelopen 

onderzoek. Daarnaast organiseren we in het najaar 2013 een bijkomende bevraging, waarvoor wij u 

uitnodigen om deel te nemen. 

 

Wat houdt uw deelname concreet in? 

Bij deelname zullen verschillende ouders, het zorg- en het CLB-team van uw school gevraagd worden om 

online een vragenlijst in te vullen in oktober - november 2013; leerkrachten zullen dus niet bevraagd 

worden. Meer concreet zal u gevraagd worden een reeds opgestelde uitnodigingsbrief aan de geselecteerde 

ouders te bezorgen, zodat ze de vragenlijst thuis online kunnen invullen. Indien ouders geen toegang tot het 

internet hebben, zal een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar gesteld worden. Wijzelf nodigen via 

e-mail het zorg- en CLB-team uit om de vragenlijst online in te vullen. Er zal gevraagd worden één 

contactpersoon aan te duiden binnen de school, bij voorkeur de zorgverantwoordelijke. Een anonieme 

verwerking van de verkregen gegevens wordt gegarandeerd.  

 

De vragenlijst voor de ouders peilt onder andere naar de omvang en aard van het gebruik van 

buitenschoolse hulpverlening, de gekregen zorg op school en de tevredenheid met beiden. Het invullen van 

deze vragenlijst zal ongeveer 30 tot 45 minuten duren. De vragenlijst voor het zorg- en CLB-team peilt naar 

de afstemming tussen buitenschoolse hulpverlening en zorg op school. Het invullen van deze vragenlijst zal 

ongeveer 30 minuten duren.  

 

Waarom zou u deelnemen aan dit onderzoek? 

De media berichten geregeld over mogelijke overconsumptie van buitenschoolse hulpverlening en de impact 

hiervan op gelijke onderwijskansen. Met dit onderzoek wil de Vlaamse overheid in een representatieve 

steekproef van scholen grondig en objectief nagaan wat de omvang is van de buitenschoolse hulpverlening, 

welke factoren in leerling, gezin en school het gebruik verklaren, en hoe de afstemming met zorg op school 
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kan worden geoptimaliseerd. U ontvangt bij deelname aan het onderzoek informatie over de 

onderzoeksresultaten alsook aanbevelingen met betrekking tot de afstemming tussen buitenschoolse 

hulpverlening en zorg op school.  

 

Uw deelname aan dit onderzoek zal een belangrijke meerwaarde betekenen voor de representativiteit van 

de onderzoeksresultaten. We vragen u om uw bevestiging of weigering van deelname voor vrijdag 6 

september door te geven aan Kathleen Bodvin. Bij vragen kan u ook steeds terecht bij Kathleen Bodvin 

(kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

Wij hopen op een positief antwoord! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Prof. dr. Karine Verschueren – promotor 

Prof dr. Lucia De Haene en Prof. dr. Elke Struyf – co-promotoren 

Kathleen Bodvin – wetenschappelijk medewerker 

 

 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 3: Uitnodigingsbrief ouders BaO 

 

 
 
 
Beste ouder, 
 
ging uw zoon of dochter al eens naar een logopedist of kinesist? Of kreeg hij of zij hulp van een andere 
dienst, organisatie of persoon buiten de school? Wij willen uw mening weten over deze buitenschoolse hulp. 
 
Via http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp2 kan u vanaf 4 november 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. Hebt u geen internet, dan kan u een papieren versie aanvragen. Vul het strookje 
onderaan in en laat uw kind het afgeven aan de klasleraar. Die zal de vragenlijst meegeven samen met een 
afsluitbare envelop. Vulde u de vragenlijst op papier in? Geef het mee aan uw kind in de afgesloten envelop. 
Uw kind geeft het af aan de klasleraar. We vragen u de vragenlijst in te vullen binnen 14 dagen nadat u deze 
brief ontvangen hebt. 
 
Waarover gaan de vragen in de lijst? 
We vragen onder andere: -   waarom u wel of niet koos voor buitenschoolse hulp 

- wat u vond van de hulp 
- welke zorg de school zelf aanbiedt  
- enkele gegevens van uw gezin 

De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.3 
 
Waarom is het belangrijk dat u de vragenlijst invult? 
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter de conclusies zijn van het onderzoek. Ook al heeft uw 
kind nog geen buitenschoolse hulp gehad. Samen verbeteren we zo de zorg voor leerlingen binnen en buiten 
de school.  
 
Hoelang duurt het om de lijst in te vullen? 

 30 tot 40 minuten als uw kind buitenschoolse hulp gekregen heeft. 

 20 minuten als uw kind geen buitenschoolse hulp gekregen heeft. 
 
Ook in Engels of Frans 
U kan de online vragenlijst en de papieren versie in het Engels of Frans krijgen: 

 online: meer informatie vindt u in de inleiding.  

 papier: duid de taal aan op het strookje onderaan.  
 
U ontvangt meerdere uitnodigingsbrieven. Wat nu? 
We verkiezen 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.  
 
Wie organiseert het onderzoek? 
Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Voor het onderzoek werken de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen samen.  
 
Nog vragen? 

                                                           
2
 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl 

3
 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens 

https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl


39 

Contacteer Kathleen Bodvin: kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74. 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
Met vriendelijke groeten 
Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Noortje Vervoort en Kathleen Bodvin  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Knip dit strookje af en laat uw kind het afgeven aan de klasleraar. 
Ik wil een papieren versie van de vragenlijst over buitenschoolse hulp krijgen in het (schrap wat niet past)  
Nederlands / Engels / Frans. 
Naam kind:……………………………………………………  Klas kind:……………………………………………………… 
 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 4: Uitnodigingsbrief ouders SO 

 

 
 
 
Beste ouder, 
 
ging uw zoon of dochter al eens naar een logopedist of kinesist? Of kreeg hij of zij hulp van een andere 
dienst, organisatie of persoon buiten de school? Wij willen uw mening weten over deze buitenschoolse hulp. 
 
Via http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp4 kan u vanaf 4 november 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. Hebt u geen internet, dan kan u een papieren versie aanvragen. Vul het strookje 
onderaan in en laat uw kind het afgeven op het secretariaat van de school. Uw kind ontvangt daar de 
vragenlijst en een afsluitbare envelop. Vulde u de vragenlijst op papier in? Geef het mee aan uw kind in de 
afgesloten envelop. Uw kind geeft het terug af op het secretariaat. We vragen u de vragenlijst in te vullen 
binnen 14 dagen nadat u deze brief ontvangen hebt. 
 
Waarover gaan de vragen in de lijst? 
We vragen onder andere:  -   waarom u wel of niet koos voor buitenschoolse hulp 

- wat u vond van de hulp 
- welke zorg de school zelf aanbiedt  
- enkele gegevens van uw gezin 

De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.5 
 
Waarom is het belangrijk dat u de vragenlijst invult? 
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter de conclusies zijn van het onderzoek. Ook al heeft uw 
kind nog geen buitenschoolse hulp gehad. Samen verbeteren we zo de zorg voor leerlingen binnen en buiten 
de school.  
 
Hoelang duurt het om de lijst in te vullen? 

 30 tot 40 minuten als uw kind buitenschoolse hulp gekregen heeft. 

 20 minuten als uw kind geen buitenschoolse hulp gekregen heeft. 
 
Ook in Engels of Frans 
U kan de online vragenlijst en de papieren versie in het Engels of Frans krijgen: 

 online: meer informatie vindt u in de inleiding.  

 papier: duid de taal aan op het strookje onderaan.  
 
U ontvangt meerdere uitnodigingsbrieven. Wat nu? 
We verkiezen 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.  
 
Wie organiseert het onderzoek? 
Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Voor het onderzoek werken de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen samen.  
 
Nog vragen? 

                                                           
4
 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl 

5
 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens 

https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl
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Contacteer Kathleen Bodvin: kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74. 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
 
Met vriendelijke groeten 
Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Noortje Vervoort en Kathleen Bodvin  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Knip dit strookje af en laat uw kind het afgeven op het secretariaat van de school. 
Ik wil een papieren versie van de vragenlijst over buitenschoolse hulp krijgen in het (omcirkel de gewenste 
taal)  
Nederlands / Engels / Frans. 
Naam kind:……………………………………………………  Klas kind:……………………………………………………… 
 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 5: Herinneringsbrief ouders BaO 

 

 
 
 
Beste ouder, 
 
enkele weken geleden kreeg u een brief in verband met het invullen van een vragenlijst over buitenschoolse 
hulp. Indien u deze vragenlijst reeds heeft ingevuld, danken we u van harte. Indien u deze vragenlijst nog 
niet heeft ingevuld, willen we u via deze brief aanmoedigen om deze vragenlijst toch nog in te vullen. 
 
Via http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp 6 kan u deze vragenlijst online invullen. Deze vragenlijst moet 
ingevuld worden door de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind dat deze brief van de school 
kreeg. Hebt u geen internet, dan kan u een papieren versie aanvragen. Vul het strookje onderaan in en laat 
uw kind het afgeven aan de klasleraar. Die zal de vragenlijst meegeven samen met een afsluitbare envelop. 
Vulde u de vragenlijst op papier in? Geef het mee aan uw kind in de afgesloten envelop. Uw kind geeft het af 
aan de klasleraar. We vragen u de vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen. Dit onderzoek eindigt in deze 
school op 6 december. 
 
Waarover gaan de vragen in de lijst? 
We vragen onder andere: -   waarom u wel of niet koos voor buitenschoolse hulp 

- wat u vond van de hulp 
- welke zorg de school zelf aanbiedt  
- enkele gegevens van uw gezin 

De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.7 
 
Waarom is het belangrijk dat u de vragenlijst invult? 
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter de conclusies zijn van het onderzoek. Ook al heeft uw 
kind nog geen buitenschoolse hulp gehad. Samen verbeteren we zo de zorg voor leerlingen binnen en buiten 
de school.  
 
Hoelang duurt het om de lijst in te vullen? 

 30 tot 40 minuten als uw kind buitenschoolse hulp gekregen heeft. 

 20 minuten als uw kind geen buitenschoolse hulp gekregen heeft. 
 
Ook in Engels of Frans 
U kan de online vragenlijst en de papieren versie in het Engels of Frans krijgen: 

 online: meer informatie vindt u in de inleiding.  

 papier: duid de taal aan op het strookje onderaan.  
 
U ontvangt meerdere uitnodigingsbrieven. Wat nu? 
We verkiezen 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.  
 
Wie organiseert het onderzoek? 

                                                           
6
 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl. Bij overbelasting van het 

systeem krijgt u een foutmelding. Gelieve de vragenlijst dan op een ander moment in te vullen. Bij herhaaldelijke moeilijkheden 
contacteert u Kathleen Bodvin. 
7
 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens 

http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl
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Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Voor het onderzoek werken de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen samen.  
 
Nog vragen? 
Contacteer Kathleen Bodvin: kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74. 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
Met vriendelijke groeten 
Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Noortje Vervoort en Kathleen Bodvin  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Knip dit strookje af en laat uw kind het afgeven aan de klasleraar. 
Ik wil een papieren versie van de vragenlijst over buitenschoolse hulp krijgen in het (schrap wat niet past)  
Nederlands / Engels / Frans. 
Naam kind:……………………………………………………  Klas kind:……………………………………………………… 
 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 6: Herinneringsbrief ouders SO 

 

 
 
 
Beste ouder, 
 
enkele weken geleden kreeg u een brief in verband met het invullen van een vragenlijst over buitenschoolse 
hulp. Indien u deze vragenlijst reeds heeft ingevuld, danken we u van harte. Indien u deze vragenlijst nog 
niet heeft ingevuld, willen we u via deze brief aanmoedigen om deze vragenlijst toch nog in te vullen. 
 
Via http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp 8 kan u deze vragenlijst online invullen. Deze vragenlijst moet 
ingevuld worden door de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind dat deze brief van de school 
kreeg. Hebt u geen internet, dan kan u een papieren versie aanvragen. Vul het strookje onderaan in en laat 
uw kind het afgeven op het secretariaat van de school. Uw kind ontvangt daar de vragenlijst en een 
afsluitbare envelop. Vulde u de vragenlijst op papier in? Geef het mee aan uw kind in de afgesloten envelop. 
Uw kind geeft het terug af op het secretariaat. We vragen u de vragenlijst zo snel mogelijk in te vullen. Dit 
onderzoek eindigt in deze school op 6 december. 
 
Waarover gaan de vragen in de lijst? 
We vragen onder andere:  -   waarom u wel of niet koos voor buitenschoolse hulp 

- wat u vond van de hulp 
- welke zorg de school zelf aanbiedt  
- enkele gegevens van uw gezin 

De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.9 
 
Waarom is het belangrijk dat u de vragenlijst invult? 
Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, hoe beter de conclusies zijn van het onderzoek. Ook al heeft uw 
kind nog geen buitenschoolse hulp gehad. Samen verbeteren we zo de zorg voor leerlingen binnen en buiten 
de school.  
 
Hoelang duurt het om de lijst in te vullen? 

 30 tot 40 minuten als uw kind buitenschoolse hulp gekregen heeft. 

 20 minuten als uw kind geen buitenschoolse hulp gekregen heeft. 
 
Ook in Engels of Frans 
U kan de online vragenlijst en de papieren versie in het Engels of Frans krijgen: 

 online: meer informatie vindt u in de inleiding.  

 papier: duid de taal aan op het strookje onderaan.  
 
U ontvangt meerdere uitnodigingsbrieven. Wat nu? 
We verkiezen 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.  
 
Wie organiseert het onderzoek? 

                                                           
8
 Indien deze link niet werkt, gebruik deze link https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl. Bij overbelasting van het 

systeem krijgt u een foutmelding. Gelieve de vragenlijst dan op een ander moment in te vullen. Bij herhaaldelijke moeilijkheden 
contacteert u Kathleen Bodvin. 
9
 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke gegevens 

http://tinyurl.com/buitenschoolsehulp
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/10703/lang-nl
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Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid. Voor het onderzoek werken de Katholieke 
Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen samen.  
 
Nog vragen? 
Contacteer Kathleen Bodvin: kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74. 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
Met vriendelijke groeten 
Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Noortje Vervoort en Kathleen Bodvin  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Knip dit strookje af en laat uw kind het afgeven op het secretariaat van de school. 
Ik wil een papieren versie van de vragenlijst over buitenschoolse hulp krijgen in het (omcirkel de gewenste 
taal)  
Nederlands / Engels / Frans. 
Naam kind:……………………………………………………  Klas kind:……………………………………………………… 
 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 7: Uitnodigingsbrief CLB-medewerkers 

T.a.v. de CLB-medewerker die het meest contact heeft met de school XXX 

 

Beste CLB-medewerker, 

 

Komt u als CLB-medewerker vaak in contact met buitenschoolse hulp? Wat ziet u als voor- en nadelen, en 

hoe gebeurt de afstemming met de zorg op school? U kan nu uw stem laten horen! 

 

In het najaar van 2013 vindt namelijk een grootschalig onderzoek plaats over buitenschoolse hulpverlening, 

waarbij verschillende ouders, het zorg- en CLB-team van deelnemende scholen bevraagd worden. Het 

onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse overheid en is een samenwerking tussen de Katholieke 

Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. Deelname van een voldoende groot aantal CLB-

medewerkers is van groot belang voor het trekken van geldige conclusies. Alleen op die manier kan de 

afstemming van de hulp in en buiten de school verbeterd worden, in het belang van alle leerlingen. 

 

U ontvangt deze uitnodigingsbrief omdat één school binnen uw werkingsgebied deelneemt aan dit 

onderzoek. Via deze link http://tinyurl.com/buitenschoolsehulpverlening 10 kan u vanaf 18 november 

online een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is bedoeld voor het multidisciplinaire CLB-team van de 

betreffende school, doorgaans bestaande uit 3 à 4 personen. De persoon binnen dit team die het meest 

contact heeft met de betreffende school dient deze vragenlijst in te vullen.  

 

Om uw antwoorden te kunnen koppelen aan de antwoorden van de betreffende school, worden de 

volgende gegevens opgevraagd in de vragenlijst11: 

 Naam van dit CLB: XXX 

 Instellingsnummer van dit CLB: XXX 

 Naam van de school: XXX 

 Instellingsnummer van de school: XXX 

 

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 mag u Kathleen Bodvin contacteren (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren. 

                                                           
10

 Indien deze link niet werkt, gebruik dan deze link: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/5815/lang-nl. Bij 
overbelasting van het systeem krijgt u een foutmelding. Gelieve de vragenlijst dan op een ander moment in te vullen. 
Bij herhaaldelijke moeilijkheden contacteert u Kathleen Bodvin. 
11

 Gelieve ons te contacteren indien de gegevens over dit CLB niet juist zijn 

http://tinyurl.com/buitenschoolsehulpverlening
mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/5815/lang-nl
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Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort 
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Bijlage 8: Herinneringsbrief CLB-medewerkers 

T.a.v. de CLB-medewerker die het meest contact heeft met de school XXX 

 

Beste CLB-medewerker, 

 

enkele weken geleden kreeg u een e-mail in verband met het invullen van een vragenlijst over 

buitenschoolse hulp. Tot op heden werd geen vragenlijst ingevuld door een CLB-medewerker binnen uw 

centrum.  

  

Daarom zouden we u willen vragen om onze vragenlijst aub zo snel mogelijk in te vullen. Dat kan nog steeds 

via deze link: http://tinyurl.com/buitenschoolsehulpverlening. Deze vragenlijst is bedoeld voor het 

multidisciplinaire CLB-team van de betreffende school, doorgaans bestaande uit 3 à 4 personen. De persoon 

binnen dit team die het meest contact heeft met de betreffende school dient deze vragenlijst in te vullen.  

 

U ontvangt deze uitnodigingsbrief omdat één school binnen uw werkingsgebied deelneemt aan dit 

onderzoek. Om uw antwoorden te kunnen koppelen aan de antwoorden van de betreffende school, worden 

de volgende gegevens opgevraagd in de vragenlijst: 

 Naam van dit CLB: XXX 

 Instellingsnummer van dit CLB: XXX 

 Naam van de school: XXX 

 Instellingsnummer van de school: XXX 

 

Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren. Mogen wij u vriendelijk vragen om de 

vragenlijst zo spoedig mogelijk in te vullen?  

 

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 mag u Kathleen Bodvin contacteren (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren. 

 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort 

 

  

http://tinyurl.com/buitenschoolsehulpverlening
mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 9: Uitnodigingsbrief zorgverantwoordelijken 

 

Beste zorgverantwoordelijke, 

 

Komt u vaak in contact met buitenschoolse hulp? Wat ziet u als voor- en nadelen hiervan? Hoe gebeurt de 

afstemming tussen buitenschoolse hulp en de zorg op school? U kan nu uw stem laten horen! 

 

In het najaar van 2013 vindt namelijk een grootschalig onderzoek plaats over buitenschoolse hulpverlening, 

waarin o.a. zorgverantwoordelijken bevraagd worden. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de Vlaamse 

overheid en is een samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen. 

Deelname van een voldoende groot aantal zorgverantwoordelijken 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 als zorgverantwoordelijke werkt op een school die deelneemt 

aan dit onderzoek. Via deze link http://tinyurl.com/zorgverantwoordelijke12 kan u vanaf vanaf 5 november 

online een vragenlijst invullen. 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. Voor het invullen van deze vragenlijst, heeft u het 

instellingsnummer van de school nodig. Dit is XXX (= instellingsnummer school XXX)13.  

Wanneer u meerdere uitnodigingsbrieven ontvangt omdat u zorgverantwoordelijke bent in een school met 

meerdere instellingsnummers, dan vult u één keer de vragenlijst in met de vermelding van al de betreffende 

instellingsnummers waarbinnen u werkzaam bent als zorgverantwoordelijke. Indien er per 

instellingsnummer een aparte zorgverantwoordelijke is, vult de betreffende zorgverantwoordelijke de 

vragenlijst in met vermelding van het betreffende instellingsnummer. 

Via deze vragenlijst willen we meer te weten komen over het zorgbeleid van deze school en de 

samenwerking met de buitenschoolse hulp. 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 mag u Kathleen Bodvin contacteren (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

                                                           
12

 Indien deze link niet werkt, gebruik dan deze link: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/983625/lang-nl 
13

 Contacteer ons aub indien deze gegevens niet juist zijn. 

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/983625/lang-nl
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Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren! 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort  

 

  



51 

Bijlage 10: Herinneringsbrief zorgverantwoordelijken 

 

Beste zorgverantwoordelijke, 

 

enkele weken geleden kreeg u een brief in verband met het invullen van een vragenlijst over buitenschoolse 

hulp. Tot op heden registreerden we geen gegevens van een zorgverantwoordelijke binnen uw school, met 

vermelding van het instellingsnummer XXX (= instellingsnummer van school XXX). 

 

Daarom zouden we u willen vragen om onze vragenlijst aub zo snel mogelijk in te vullen. Dat kan nog steeds 

via deze link: http://tinyurl.com/zorgverantwoordelijke 14. Deelname van een voldoende groot aantal 

zorgverantwoordelijken 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! 

 

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. Wanneer u 

meerdere uitnodigingsbrieven ontvangt omdat u zorgverantwoordelijke bent in een school met meerdere 

instellingsnummers, dan vult u één keer de vragenlijst in met de vermelding van al de betreffende 

instellingsnummers waarbinnen u werkzaam bent als zorgverantwoordelijke. Indien er per 

instellingsnummer een aparte zorgverantwoordelijke is, vult elke betreffende zorgverantwoordelijke apart 

de vragenlijst in met vermelding van het betreffende instellingsnummer. 

 

Via deze vragenlijst willen we meer te weten komen over het zorgbeleid van deze school en de 

samenwerking met de buitenschoolse hulp. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 30 minuten duren.  

 

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 mag u Kathleen Bodvin contacteren (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 74). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren! 

 

Met vriendelijke groeten, 
 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort 

                                                           
14

 Indien deze link niet werkt, gebruik dan deze link: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/983625/lang-nl. Bij 
overbelasting van het systeem krijgt u een foutmelding. Gelieve de vragenlijst dan op een ander moment in te vullen. 
Bij herhaaldelijke moeilijkheden contacteert u Kathleen Bodvin. 
 

http://tinyurl.com/zorgverantwoordelijke
mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
https://websurvey.kuleuven.be/index.php/983625/lang-nl
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Bijlage 11: Vragenlijst ouders 

 
 

 

OBPWO 12.01 Vragenlijst ouders 

 

Beste ouder, 

 

bedankt dat u wil meewerken aan ons onderzoek.  

 

Via deze vragenlijst willen we weten wat uw ervaringen zijn met buitenschoolse hulp. Wij doen dit 

onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. 

 

We vragen om de vragen eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel uw mening 

telt. De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.  

 

Mogen wij u 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 (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 

74). 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Karine Verschueren – promotor 

Prof. Lucia De Haene en Prof. Elke Struyf – co-promotoren 

Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort – wetenschappelijk medewerkers  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Vooraf 

 

Wie moet deze vragenlijst invullen: de moeder en/of vader die instaat voor de opvoeding van dit kind. 

  

Bij vragen over ‘de school’: dit is de school die u vroeg om deze vragenlijst in te vullen.  

 

a. Naam van de school die u vroeg om deze vragenlijst in te vullen: 

…………………………………………………………… 

b. In welke gemeente ligt deze school: ……………………………………………………… 

 

Bij vragen over ‘uw kind’: dit is het kind dat u de uitnodigingsbrief gaf. Hebt u meerdere kinderen die u deze 

brief gaven? Vul dan één vragenlijst in per kind. Als dat niet haalbaar is, vult u enkel een vragenlijst in voor 

uw kind van wie de voornaam het eerst in het alfabet voorkomt .  

Een voorbeeld: 

U hebt vier kinderen: Souad, Timo, Camila en Adam. U vult enkel de vragenlijst in voor Adam. 

 

Vul deze vragenlijst in met één enkel kind in het achterhoofd. We herinneren u hier graag aan. Daarom 

vragen we vaak de voornaam van dit kind. 

 

c. Voornaam van het kind voor wie u deze lijst invult (1 

naam):……………………….............................................. 

 

 

Buitenschoolse hulp 

 

We leggen eerst uit wat we bedoelen met “buitenschoolse hulp”. Daarna stellen we vragen. 

 

Wat is buitenschoolse hulp? 

Buitenschoolse hulp is hulp door een dienst, organisatie of persoon die niet verbonden is aan de school. 

 

Welke soorten buitenschoolse hulp zijn er? 

Er zijn vele soorten van buitenschoolse hulp.  

 De hulp kan te maken hebben met het leren (bv. logopedie voor lezen, bijles) of met het welzijn van 

uw kind (bv. psychologische hulp). 

 De hulp kan geboden worden door een zelfstandige persoon of organisatie (privésector) of door een 

gesubsidieerd centrum (bv. revalidatiecentrum, centrum geestelijke gezondheidszorg). 

 De hulp kan betalend zijn of gratis (bv. hulp door een opvoedingswinkel). Hulp waarvoor u betaalt, 

noemen we zeker ‘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 dus ‘buitenschoolse hulp’ zijn, 

namelijk indien u er voor betaalt. 

 Hulp kan ook dienen om een probleem in kaart te brengen, bv. om een diagnose te stellen.  

 

Wat is geen buitenschoolse hulp? 
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 Hulp van 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. Betaalt u voor die hulp? Dan is dat wel 

buitenschoolse hulp. 

 Hulp van vrijwilligers, zoals bijles door een familielid of kennis. 

 

Ter vereenvoudiging stellen we de vragen over de buitenschoolse hulp in de verleden tijd (we schrijven dus: 

‘wie bood hulp’ en niet ‘wie biedt hulp’). Deze hulp kan nu echter nog lopen.  

 

We stellen vragen over buitenschoolse hulp voor ‘uw kind’. Het kan ook zijn dat niet uw kind zelf, maar u als 

ouder hulp hebt gekregen om uw kind beter te ondersteunen. Dan vult u de vragen in voor de hulp die u 

ontvangen heeft en vult u de naam van het kind in waarvoor u deze hulp kreeg.. 

 

Voornaam kind voor wie u deze vragenlijst invult (1 naam):……………………….................................................. 

 

1. Kreeg uw kind buitenschoolse hulp tijdens dit schooljaar (2013-2014) of de vorige twee schooljaren 

(2011-2012 en 2012-2013)? 

o Ja  ga verder naar vraag 2 

o Nee  ga verder naar vraag 30 

 

2. Welke organisatie bood die hulp aan? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Bent u niet zeker tot welke organisatie de hulp hoort? Of staat de organisatie niet in de lijst? Dan 

noteert u de naam en gemeente van de organisatie bij ‘andere’. 

o Privépraktijk van één persoon 

o Privé-groepspraktijk 

o Revalidatiecentrum (Centrum voor Ambulante Revalidatie, CAR) 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Kind en Gezin 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Sociale dienst van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbank 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Jeugdparket 

o Integratiecentrum 
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o Opvoedingswinkel 

o Inloopteams (Opvoedingsondersteuning) 

o Andere dienst voor opvoedingsondersteuning (welke?):……………………………………………………………. 

o Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………. 

o Dat weet ik niet 

3. Van welke persoon kreeg uw kind buitenschoolse hulp? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

o Psycholoog  

o Psychiater of kinderpsychiater  

o Dokter 

o Kinesitherapeut of kinesist 

o Ergotherapeut 

o Orthopedagoog of pedagoog 

o Leerkracht die na de schooluren tegen betaling leerlingen helpt met spelling, rekenen, lezen, of voor 

een bepaald vak (bv. Frans, wiskunde, geschiedenis…) 

o Maatschappelijk werker 

o Logopedist  

o Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet 

 

4. Waarom kreeg uw kind buitenschoolse hulp? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

o Om een probleem te onderzoeken. 

o Om raad te krijgen over hoe ik mijn kind kan ondersteunen. 

o Om begeleiding te krijgen voor mijn kind. 

o Andere:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Voor welk probleem kreeg uw kind buitenschoolse hulp? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

o Probleem met de taalontwikkeling of het spreken 

o Probleem met lezen 

o Probleem met rekenen 

o Probleem met spellen 

o Probleem met de houding bij het leren (bv. concentratie) 

o Probleem met de motoriek 

o Probleem met het gedrag 

o Probleem door lage begaafdheid 

o Probleem door hoge begaafdheid 

o Probleem met de Nederlandse taal 

o Probleem met een vak (bv. Frans, wiskunde, geschiedenis…) 

o Probleem met de sociale of emotionele ontwikkeling op school (bv. pesten, faalangst…) 

o Probleem met de sociale of emotionele ontwikkeling ook buiten de school (bv. eetstoornis, rouw…) 

o Probleem in het gezin (bv. echtscheiding) 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Waarom kreeg uw kind buitenschoolse hulp? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Om te zorgen dat mijn kind beter presteert op school. 

o Om te voorkomen dat mijn kind het jaar opnieuw moet doen. 

o Om te voorkomen dat mijn kind naar het buitengewoon onderwijs gaat. 

o Om te voorkomen dat mijn kind naar een andere studierichting gaat. 

 

o Om het gedrag van mijn kind te verbeteren. 

o Om te zorgen dat mijn kind zich beter voelt. 

o Voor raad over hoe ik mijn kind kan opvoeden. 

o Voor raad over hoe ik mijn kind kan helpen op school. 

 

o Om mijn kind hulp te geven, die de school niet kan geven. 

o Om mijn kind hulp te geven, die ik zelf niet kan geven. 

o Om mijn kind hulp te geven, waarvoor ik geen tijd heb. 

 

o Om ons te helpen met de problemen in ons gezin. 

o Om ons te helpen met problemen van mijn kind bij de rechtbank. 

o Om mijn kind te helpen met een probleem dat werd vastgesteld in een diagnose. 

o Om mijn kind te helpen, zonder dat een diagnose werd gesteld. 

o Om te weten wat er precies aan de hand is met mijn kind. 

o Om te controleren of mijn kind een bepaalde stoornis heeft. 

o Om voor mijn kind een diagnose te krijgen. 

o Andere reden:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

7. Wie raadde u aan om buitenschoolse hulp te zoeken? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Niemand, ik nam zelf deze beslissing 

o Het CLB 

o Het zorgteam van de school 

o De directie van de school 

o Een leerkracht van de school 

o Mijn kind bedacht het idee 

o Andere ouders 

o Vrienden of kennissen 

o Familie 

o Anderen:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 
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8. Hoe vond u de buitenschoolse hulp? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Ik kende de buitenschoolse hulp al. 

o Ik zocht hulp via het internet, een tijdschrift… 

o Via het CLB 

o Via het zorgteam van de school 

o Via de directie van de school 

o Via een leerkracht van de school 

o Via mijn kind 

o Via andere ouders 

o Via vrienden of kennissen 

o Via familie 

o Via anderen:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Heeft uw kind verschillende vormen van buitenschoolse hulp gehad? 

o Ja  vul de volgende vragen in voor de buitenschoolse hulp die het minst lang geleden is. 

o Nee  vul de volgende vragen in voor de gebruikte buitenschoolse hulp. 

  

10. Hoeveel tijd was er tussen het eerste contact met de buitenschoolse hulp en het moment waarop de 

buitenschoolse hulp echt van start ging? 

o Minder dan 1 maand 

o 1 tot 2 maanden 

o 3 tot 4 maanden 

o 5 tot 6 maanden 

o 7 tot 12 maanden 

o 13 tot 18 maanden 

o 19 tot 24 maanden 

o Meer dan 24 maanden 

o Dat weet ik niet meer 

 

11. Hoelang kreeg uw kind buitenschoolse hulp? 

o Minder dan 1 maand 

o 1 tot 2 maanden 

o 3 tot 4 maanden 

o 5 tot 6 maanden 

o 7 tot 12 maanden 

o 13 tot 18 maanden 

o 19 tot 24 maanden 

o Meer dan 24 maanden 

 

  



58 

12. Hoe vaak kreeg uw kind buitenschoolse hulp? 

o Eén keer 

o Eén of enkele keren per jaar 

o Minder dan één keer per maand 

o Eén keer per maand 

o Eén keer per 2 weken 

o Eén keer per week 

o Meerdere keren per week 

o Elke dag 

 

13. Hoe lang duurde een sessie van de buitenschoolse hulp meestal? 

o Ongeveer 15 minuten 

o Ongeveer 30 minuten 

o Ongeveer 45 minuten 

o Ongeveer 60 minuten 

o Ongeveer 1 uur en 30 minuten 

o Ongeveer 2 uur 

o Langer dan 2 uur 

o Andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. In welk land kreeg uw kind de buitenschoolse hulp? 

o In België 

o In Nederland 

o In een ander 

land:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Waar kreeg uw kind de buitenschoolse hulp meestal? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Op school  

o In de praktijk of organisatie van de buitenschoolse hulpverlener 

o Bij ons thuis 

o Ergens 

anders:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

16. Wanneer kreeg uw kind buitenschoolse hulp? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Tijdens de lesuren op school 

o Tijdens de middagpauze op school 

o Vlak na de lesuren op school 

o Buiten de schooluren, zoals op woensdagnamiddag, ’s avonds of in het weekend 
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17. Wat was de gemiddelde prijs van de buitenschoolse hulp?  

Kies 1 antwoord en vul aan. Noteer de prijs die je betaalde aan de hulpverlener, ook al betaalde het 

ziekenfonds of het OCMW een deel terug. 

o De buitenschoolse hulp was gratis. 

o Per sessie betaalde ik …………………..euro. 

o Per maand betaalde ik ……………….euro. 

o Per 3 maanden betaalde ik …………………..euro.  

o Per 6 maanden betaalde ik …………………..euro. 

o Per jaar betaalde ik …………………..euro. 

18. Hoeveel geld kostte de buitenschoolse hulp voor uw kind in totaal? 

Betaalde het ziekenfonds of het OCMW een deel terug, noteer dan het bedrag zonder terugbetaling. 

………………….. euro 

 

19. Betaalde het ziekenfonds een deel van de prijs terug? 

o De buitenschoolse hulp was gratis 

o Ja  

o Nee 

o Dat weet ik niet 

 

20. Betaalde het OCMW een deel van de prijs terug? 

o De buitenschoolse hulp was gratis 

o Ja  

o Nee 

o Dat weet ik niet 

 

21. Geef uw mening over de buitenschoolse hulp. Is de hulp nog niet helemaal afgerond, geef dan uw 

mening over hoe het tot nu toe verlopen is. 

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = neutraal 

4 = akkoord 

5 = helemaal akkoord 

NVT = niet van toepassing 

 1 2 3 4 5 NVT 

Door de buitenschoolse hulp is het probleem van mijn kind verbeterd.       

De buitenschoolse hulp was wat ik ervan verwachtte.       

Door de buitenschoolse hulp weet ik beter wat ik zelf kan doen om mijn kind te 
helpen. 

      

Ik ben tevreden over de raad die ik kreeg.        

Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind kreeg.       

De buitenschoolse hulp zorgde voor een betere aanpak op school.       

Door de buitenschoolse hulp voelt mijn kind zich beter op school.       

Door de buitenschoolse hulp kan mijn kind beter volgen op school.       

Ik ben tevreden over de buitenschoolse hulp.       
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22. Duid het juiste antwoord aan: 

 Ja Nee Dat 
weet ik 
niet 

Zat uw kind tijdens de buitenschoolse hulp op de school waar hij of zij nu zit?    

Kreeg uw kind hulp van de school voor de buitenschoolse hulp startte?    

Kreeg uw kind hulp van het CLB voor de buitenschoolse hulp startte?    

Kreeg uw kind hulp van de school tijdens de buitenschoolse hulp?    

Kreeg uw kind hulp van het CLB tijdens de buitenschoolse hulp?    

 

23. Waarom koos u voor de buitenschoolse hulp en niet voor hulp van de school of het CLB? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. 

o De buitenschoolse hulp is dichter bij huis. 

o Mijn kind kon het snelst geholpen worden door de buitenschoolse hulp. 

o De buitenschoolse hulp is meer gespecialiseerd dan het CLB of de school. 

o Een buitenschoolse hulp kan langer duren of vaker doorgaan dan hulp van CLB of school 

o Buitenschoolse hulp kan het beste moeilijke problemen aanpakken. 

 

o De buitenschoolse hulpverlening staat los van de school. 

o De school raadde buitenschoolse hulp aan. 

o Het CLB raadde buitenschoolse hulp aan. 

 

o Ik weet niet welke hulp de school biedt. 

o Ik weet niet welke hulp het CLB biedt. 

o De school had geen tijd om mijn kind te helpen. 

o Het CLB had geen tijd om mijn kind te helpen. 

 

o Andere reden: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet. 

 

24. Wist de school dat uw kind buitenschoolse hulp kreeg? 

o Ja  ga naar vraag 25 

o Nee, we hebben er niet over gesproken ga naar vraag 36 

o Nee, dat was niet nodig  ga naar vraag 36 

o Nee, wij wilden niet dat de school op de hoogte was  ga naar vraag 36 

o Dat weet ik niet  ga naar vraag 36 
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25. Wie vertelde de school over de buitenschoolse hulp? 

o Ik deed het. 

o Mijn kind deed het. 

o Het CLB. 

o De buitenschoolse hulpverlener zelf; er is rechtstreeks contact tussen de school en de 

buitenschoolse hulpverlening. 

o Andere 

persoon:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Dat weet ik niet. 

 

26. Wat weet de school over de buitenschoolse hulp? 

o Niets.  

o De school weet alleen dat mijn kind buitenschoolse hulp kreeg, maar niet welke soort hulp mijn kind 

kreeg. 

o De school weet welke hulp de buitenschoolse hulpverlener bood aan mijn kind, maar de school en 

de buitenschoolse hulpverlener maakten hierover geen afspraken.  

o De school weet welke hulp de buitenschoolse hulpverlener aan mijn kind bood. Hierover maakten de 

school en de buitenschoolse hulpverlener ook afspraken.  

o Andere: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet.  

 

27. Op welke manier wisselden de school en de buitenschoolse hulp info uit? 

o De school en de buitenschoolse hulp wisselden geen info uit 

o Via de telefoon 

o Via een heen-en-weer schriftje 

o Via e-mail 

o Via persoonlijk gesprek  

o Op een andere manier:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Dat weet ik niet 

 

28. Hoe vaak wisselden de school en de buitenschoolse hulp info uit? 

o Nooit 

o Één of twee keer  

o Meerdere keren 

o Dat weet ik niet 
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29. Hoe werd u betrokken bij het contact tussen de school en de buitenschoolse hulpverlening? Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk. 

o Wij werden niet betrokken. 

o Er waren gesprekken tussen ons, de school en de buitenschoolse hulp. 

o De school bracht ons op de hoogte van dit contact. Ik was er zelf niet bij. 

o De buitenschoolse hulp bracht ons op de hoogte van dit contact. Ik was er zelf niet bij. 

o Andere manieren: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

o Er was geen contact tussen de school en de buitenschoolse hulp. 
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Ouders die geen buitenschoolse hulp hebben ingeschakeld 

 

Deze vragen zijn enkel voor ouders die geen buitenschoolse hulp hebben ingeschakeld voor hun kind. Kreeg 

uw kind wel buitenschoolse hulp, ga dan meteen naar vraag 36. 

 

Voornaam van het kind voor wie u deze lijst invult (1 naam):……………………….................................................. 

 

30. Kreeg uw kind op een andere manier extra hulp dit schooljaar (2013-2014) of de vorige twee 

schooljaren (2011–2012 en 2012-2013)? 

o Nee 

o Ja, hulp van de school 

o Ja, hulp van het CLB 

o Ja, andere hulp: 

.......…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

31. Sommige ouders hebben (nog) geen buitenschoolse hulp gezocht, maar hebben wel al nood aan extra 

hulp voor hun kind gevoeld. Heeft u die nood gevoeld tijdens dit schooljaar (2013-2014) of de vorige 

twee schooljaren (2011-2012 en 2012-2013)? 

o Ja  ga naar vraag 32 

o Nee ga naar vraag 36 

 

32. Waarom regelde u toch geen buitenschoolse hulp voor uw kind? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Mijn kind had er geen zin in.  

o Het was te duur.  

o De school raadde me aan om het niet te doen. 

o Ik wist niet waar ik buitenschoolse hulp moest vinden. 

o Ik wist niet welke soort buitenschoolse hulpverlener ik moest inschakelen. 

o Ik had geen tijd. 

 

o De buitenschoolse hulp was te ver. 

o De school kon mijn kind sneller helpen. 

o De school bood genoeg hulp. 

o Het CLB kon mijn kind sneller helpen. 

o Het CLB bood genoeg hulp. 

o De wachtlijst van de buitenschoolse hulp was te lang. 

 

o Het ziekenfonds betaalde de buitenschoolse hulp niet terug. 

o Het OCMW betaalde de buitenschoolse hulp niet terug. 

o Het was nog te vroeg. 

o Andere reden: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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33. Voor welk probleem had uw kind buitenschoolse hulp nodig? U mag meerdere antwoorden 

aankruisen. 

o Probleem met de taalontwikkeling of het spreken 

o Probleem met lezen 

o Probleem met rekenen 

o Probleem met spellen 

o Probleem met de houding bij het leren (bv. concentratie) 

o Probleem met de motoriek 

o Probleem met het gedrag 

o Probleem door lage begaafdheid 

o Probleem door hoge begaafdheid 

o Probleem met de Nederlandse taal 

o Probleem met een vak (bv. Frans, wiskunde, geschiedenis…) 

o Probleem met de sociale of emotionele ontwikkeling op school (bv. pesten, faalangst…) 

o Probleem met de sociale of emotionele ontwikkeling ook buiten de school (bv. eetstoornis, rouw…) 

o Probleem in het gezin (bv. echtscheiding) 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

34. Waarom had u nood aan buitenschoolse hulp voor uw kind? 

o Om een probleem te onderzoeken. 

o Om raad te krijgen over hoe ik mijn kind kan ondersteunen. 

o Om begeleiding te krijgen voor mijn kind. 

o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

35. Bent u van plan om binnenkort buitenschoolse hulp te regelen voor uw kind? 

o Ja 

o Nee 
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Zorg op school 

 

Wat denkt u over de zorg op school? Dat vragen we in dit deel. Alle ouders moeten antwoorden op deze 

vragen. 

 

36. Op welke manier kreeg uw kind extra hulp van de school tijdens dit schooljaar (2013-2014) of de 

vorige twee schooljaren (2011-2012 en 2012-2013)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Extra hulp in de klas, aangepast aan mijn kind  

o Hulp aangepast aan mijn kind buiten de klas maar in de school 

o Hulp voor een hele groep in de klas 

o Hulp voor een hele groep buiten de klas maar in de school 

o Extra oefeningen voor thuis 

o Aangepaste manier van toetsen, zoals meer tijd geven bij toetsen 

o Andere hulp: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Dat weet ik niet. 

o De school gaf geen extra hulp, omdat het niet nodig was. 

o De school gaf geen extra hulp, hoewel mijn kind dat nodig had. 

 

37. Welke extra hulp kreeg uw kind op school tijdens dit schooljaar (2013-2014) of de vorige twee 

schooljaren (2011-2012 en 2012-2013)? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Hulp met de taalontwikkeling of het spreken  

o Hulp bij het lezen 

o Hulp bij het rekenen 

o Hulp bij het spellen 

o Hulp voor een betere houding bij leren (bv. concentratie) 

o Hulp voor de motoriek 

o Hulp voor problemen met het gedrag 

o Hulp voor lage begaafdheid 

o Hulp voor hoge begaafdheid 

o Hulp met de Nederlandse taal 

o Hulp voor een vak (bv. Frans, wiskunde, geschiedenis…) 

o Hulp voor de sociale of emotionele ontwikkeling op school (bv. pesten, faalangst…) 

o Hulp voor de sociale of emotionele ontwikkeling ook buiten de school (bv. eetstoornis, rouw…) 

o Hulp voor problemen in het gezin (bv. echtscheiding) 

o GON-begeleiding 

o ION-begeleiding 

o Andere hulp: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

o Mijn kind kreeg geen extra hulp van de school. 
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38. Wie gaf uw kind extra hulp op school? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Een leerkracht  

o Een zorgleerkracht, zorgcoördinator of leerlingenbegeleider 

o Een GON-begeleider 

o Een ION-begeleider 

o Iemand anders:……………………………………………………………………………………………….. 

o Dat weet ik niet. 

o Mijn kind kreeg geen extra hulp van de school. 

 

39. Duid het beste antwoord aan. Kent u het antwoord niet, duid dan ? aan.  

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = neutraal 

4 = akkoord 

5 = helemaal akkoord 

? = dat weet ik niet 

 1 2 3 4 5 ? 

Mijn kind krijgt goede hulp op school.       

De school heeft genoeg aandacht voor mijn kind.       

De school heeft te weinig aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben op school.       

Kinderen krijgen pas extra hulp op deze school als ze een attest of diagnose hebben.        

Kinderen krijgen extra hulp op school, ook al hebben ze geen attest of diagnose.       

 

40. Duid het meest juiste antwoord aan. Is de vraag niet van toepassing, duid dan NVT aan. 

1 = helemaal niet akkoord  
2 = niet akkoord 
3 = akkoord 
4 = helemaal akkoord 
NVT = niet van toepassing 

 1 2 3 4 NVT 

Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind van de school krijgt.      

Ik ben tevreden over de zorg die de school biedt voor haar leerlingen.       

Ik ben tevreden over de school.      

Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind van het CLB krijgt.      

Ik ben tevreden over het CLB.      

 

41. Kruis het meest gepaste vakje aan. 

Bent u het eens met de linkse uitspraak? Zet een kruisje in één van de linkse 3 vakjes. Bent u het eens 

met de rechtse uitspraak? Zet een kruisje in één van de rechtse 3 vakjes. Hoe dichter het aangekruiste 

vakje bij de uitspraak staat, hoe meer u het eens bent met die uitspraak.  

a. Ik wil geen te hoge eisen stellen 
aan de prestaties van mijn kind 
op school. 

      

Ik wil liever dat mijn kind hard 
werkt, dan dat hij of zij naar een 
’lagere’ richting gaat. 

b. Anderen vinden dat ik mijn kind 
te veel onder druk zet om beter 
te presteren op school. 

      
Anderen vinden dat ik te lage 
verwachtingen heb over de 
prestaties van mijn kind op school. 
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42. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan:  

1 = helemaal niet akkoord 

2 = niet akkoord 

3 = Neutraal 

4 = akkoord 

5 = helemaal akkoord 

 1 2 3 4 5 

Ik kan mijn kind niet helpen voor school zoals ik zou willen.      

Ik voel me in staat om te praten met mijn kind over school, zoals over de lessen en 
gevoelens van mijn kind op school. 

     

Ik heb weinig invloed op hoe mijn kind zich voelt op school.      

Ik heb weinig invloed op hoe goed mijn kind het doet op school.      

 

School en gezin 

Deze vragen gaan over de school en uw gezin. Alle ouders moeten deze vragen invullen. 

 

43. Wie vult deze vragenlijst in? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

o Biologische moeder 

o Biologische vader 

o Stiefmoeder (plusmoeder) 

o Stiefvader (plusvader) 

o Adoptiemoeder 

o Adoptievader 

o Pleegmoeder 

o Pleegvader 

o Meemoeder = moeder in een lesbisch koppel die niet de biologische moeder is 

o Meevader = vader in een homoseksueel koppel die niet de biologische vader is 

o Grootmoeder 

o Grootvader 

o Andere persoon:………………………………………………………………………………………….. 

 

44. Welke gezinsvorm is van toepassing op u? Duid alle antwoorden aan die van toepassing zijn. 

o Ik ben gehuwd of woon samen met de biologische vader/moeder van dit kind 

o Ik ben gehuwd of woon samen met een partner die niet de biologische ouder is 

o Ik ben alleenstaande 

o In mijn gezin wonen ook grootouders 

o Andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

45. Welk gezin staat in voor de opvoeding van dit kind? 

o Enkel mijn gezin 

o Er is een co-ouderschapsregeling maar mijn kind verblijft grotendeels in mijn gezin 

o Er is een co-ouderschapsregeling en mijn kind verblijft 50% van de tijd in mijn gezin 
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o Andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

46. Aantal kinderen die in uw gezin wonen, ook stiefkinderen, pleegkinderen en adoptiekinderen: 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 of meer 

 

47. Welke taal of talen spreekt uw gezin? Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 
o Nederlands 
o Frans  
o Italiaans 
o Turks 
o Berbers 
o Arabisch 
o Bulgaars 
o Roemeens 
o Pools 
o Engels 
o Andere taal of talen:……………………………………………………………………………… 

 
48. Wat is het totale netto inkomen van uw gezin, zonder kinderbijslag? Weet u het niet precies, 

antwoord dan zo nauwkeurig mogelijk.  

o Minder dan 1000 euro 

o 1000 – 2000 euro 

o 2000 – 3000 euro 

o 3000 – 4000 euro 

o 4000 – 5000 euro 

o 5000 – 6000 euro 

o Meer dan 6000 euro 

o Ik zeg dit liever niet 

 

49. Hoogste diploma of getuigschrift dat u behaalde:  
o Geen diploma of getuigschrift 

o Lager onderwijs  

o Buitengewoon secundair onderwijs  

o Lager secundair onderwijs 

o Hoger secundair onderwijs  

o Hoger niet-universitair onderwijs  

o Universiteit 

 

50. Hoeveel jaar bent u in uw leven naar school gegaan? …………………….. jaar 
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51. Uw beroep: 
o Geen beroep  

o Ongeschoold arbeider 

o Geschoold arbeider 

o Landbouwer  

o Kleine zelfstandige 

o Bediende  

o Kaderlid of directie 

o Vrij beroep  

o Groothandelaar  

o Leider van een onderneming 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………… 

 

52. Wie staat er, naast uzelf, het meeste in voor de opvoeding van uw kind? 

o Biologische moeder 

o Biologische vader 

o Stiefmoeder (plusmoeder) 

o Stiefvader (plusvader) 

o Adoptiemoeder 

o Adoptievader 

o Pleegmoeder 

o Pleegvader 

o Meemoeder = moeder in een lesbisch koppel die niet de biologische moeder is 

o Meevader = vader in een homoseksueel koppel die niet de biologische vader is 

o Grootmoeder 

o Grootvader 

o Andere persoon:………………………………………………………………………………………….. 

 

De volgende vragen gaan over die opvoeder: 

a. Hoogste diploma of getuigschrift:  
o Geen diploma of getuigschrift 

o Lager onderwijs  

o Buitengewoon secundair onderwijs  

o Lager secundair onderwijs 

o Hoger secundair onderwijs  

o Hoger niet-universitair onderwijs  

o Universiteit 

 

b. Hoeveel jaar is deze persoon in zijn/haar leven naar school gegaan? …………………….. jaar 
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c. Beroep: 
o Geen beroep  

o Ongeschoold arbeider 

o Geschoold arbeider 

o Landbouwer  

o Kleine zelfstandige 

o Bediende  

o Kaderlid of directie 

o Vrij beroep  

o Groothandelaar  

o Leider van een onderneming 

o Andere: …………………………………………………………………………………………………… 

 

53. Informatie over uw kind: 

a. Geslacht:  

o Jongen 

o Meisje  

 

b. Geboortedatum kind (dag/maand/jaar): …….. / …….. / …………….. 
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c. In welk jaar en welk vorm van onderwijs zit uw kind vandaag: 

o Kleuteronderwijs: 

o Instapklasje 

o Eerste kleuterklas 

o Tweede kleuterklas 

o Derde kleuterklas 

o Lager onderwijs: 

o Eerste leerjaar 

o Tweede leerjaar 

o Derde leerjaar 

o Vierde leerjaar 

o Vijfde leerjaar 

o Zesde leerjaar 

o Secundair onderwijs: 

o Eerste jaar  

o Tweede jaar 

o Derde jaar  

o Vierde jaar  

o Vijfde jaar  

o Zesde jaar  

o Zevende jaar  

o Onderwijsvorm in secundair onderwijs 

o Mijn kind zit niet in het secundair onderwijs 

o Eerste graad A-stroom (bv. latijn, moderne, techniek, handel, …) 

o Eerste graad B-stroom (eerste leerjaar B of beroepsvoorbereidend leerjaar) 

o ASO (algemeen secundair onderwijs) 

o BSO (beroepssecundair onderwijs) 

o KSO (kunst secundair onderwijs) 

o TSO (technisch secundair onderwijs) 

o Deeltijds onderwijs 

 

d. Heeft uw kind ooit een jaar meer dan één keer gedaan? 

o Ja 

o Nee 

 

e. In welke gemeente woont uw kind meestal:………………………………………………… 
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f. Moedertaal kind:  

o Nederlands 
o Frans  
o Italiaans 
o Turks 
o Berbers 
o Arabisch 
o Bulgaars 
o Roemeens 
o Pools 
o Engels 
o Andere taal:……………………………………………………………………………… 

 
g. In welk land is uw kind geboren?  
o België  ga naar vraag 54  
o Nederland  ga naar vraag h 
o Frankrijk  ga naar vraag h 
o Italië  ga naar vraag h 
o Turkije  ga naar vraag h 
o Marokko  ga naar vraag h 
o Bulgarije  ga naar vraag h 
o Roemenië  ga naar vraag h 
o Polen  ga naar vraag h 
o Groot-Brittannië  ga naar vraag h 
o Een ander land: ……………………………………………. ga naar vraag h 

 
h. Hoe oud was uw kind toen het naar België verhuisde? ……………jaar 

 

54. Zijn de vier grootouders van uw kind in Europa geboren?  
o Ja 
o Neen  In welk land zijn de grootouders dan geboren?  

Grootvader langs vaders kant: ……………………………………………………………………………… 
Grootmoeder langs vaders kant: ……………………………………………………………………………… 
Grootvader langs moeders kant: ……………………………………………………………………………… 
Grootmoeder langs moeders kant: ……………………………………………………………………………… 

 
55. In welk land is de biologische moeder van uw kind geboren?  

o België  
o Nederland 
o Frankrijk 
o Italië 
o Turkije  
o Marokko 
o Bulgarije 
o Roemenië 
o Polen 
o Groot-Brittannië 
o Een ander land, namelijk: ……………………………………………. 
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56. In welk land is de biologische vader van uw kind geboren? 
o België  
o Nederland 
o Frankrijk 
o Italië 
o Turkije  
o Marokko 
o Bulgarije 
o Roemenië 
o Polen 
o Groot-Brittannië 
o Een ander land: ……………………………………………. 

 
57. Wat is van toepassing voor uw gezin? 

Waarschijnlijk heeft de school u ook deze vragen gesteld. We stellen deze vragen opnieuw zodat we een 

vergelijking kunnen maken tussen de ouders die deze vragenlijst hebben ingevuld en de ouders die deze 

vragenlijst niet hebben ingevuld.  

 Ja Nee 

Wij zijn binnenschippers, kermis- of circusexploitanten, artiesten, of woonwagenbewoners.   

De moeder heeft een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift 6de jaar beroepsonderwijs 
of een gelijkwaardig studiebewijs.  

  

Mijn kind woont op dit moment niet bij het eigen gezin. Het kind woont bij een persoon, een 
gezin, in een voorziening of een sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand.  

  

Ons gezin ontvangt één of meerdere schooltoelagen. Een schooltoelage is financiële steun door 
de Vlaamse Gemeenschap voor het helpen betalen van schoolkosten.  

  

Mijn kind spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands.   

 

Oproep 

 

We zoeken ouders die willen deelnemen aan het tweede deel van dit onderzoek. 

 

Wat moet u doen? Een kleine groep ouders discussieert ongeveer 2 tot 3 uur over buitenschoolse hulp. Er is 

een groep voor ouders die wél buitenschoolse hulp hebben gezocht voor hun kind en een groep voor ouders 

die dat niet hebben gedaan. 

Waar? Op verschillende plaatsen in Vlaanderen. We betalen uw reiskosten. 

Waarom hebben we u nodig? Uw mening over buitenschoolse hulp is belangrijk voor ons. We willen de rol 

van ouders bij buitenschoolse hulp begrijpen. 

Waarom zou u deelnemen? U kan mee helpen de hulp voor alle leerlingen te verbeteren. U ontvangt een 

waardebon van 20 euro. 

 

Wil u deelnemen aan het tweede deel van het onderzoek? Vul dan uw gegevens in: 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon of gsm-nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente waar u woont: ………………………………………………………………………………………………. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage 12: Vragenlijst CLB-medewerkers 

 

 

 

 

OBPWO 12.01: Vragenlijst CLB-medewerkers 

 

 

Beste CLB-medewerkers, 

 

Deze vragenlijst is bedoeld voor het multidisciplinaire CLB-team van de school die deelneemt aan dit 

onderzoek. We geven er de voorkeur aan dat dit hele CLB-team deze vragenlijst samen invult. Op die manier 

worden de resultaten niet beïnvloed door de discipline van de persoon die de vragenlijst invult.  

 

Via deze vragenlijst willen we weten wat uw ervaringen zijn met buitenschoolse hulp. Wij doen dit 

onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. 

 

We vragen om de vragen eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel uw mening 

telt. De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.  

 

Hebt u vragen? Neem contact op met Kathleen Bodvin (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 

74). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Karine Verschueren – promotor 

Prof. dr. Lucia De Haene en Prof. dr. Elke Struyf – co-promotoren 

Kathleen Bodvin en Noortje Vervoort – wetenschappelijk medewerkers 

  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Vooraf: uitleg belangrijke begrippen in de vragenlijst 

 

Wat is buitenschoolse hulp? 

Buitenschoolse hulp is hulp door een dienst, organisatie of persoon die niet verbonden is aan de school. 

 

Welke soorten buitenschoolse hulp zijn er? 

Er zijn vele soorten van buitenschoolse hulp.  

 De hulp kan te maken hebben met het leren (bv. logopedie voor lezen, bijles) of met het welzijn van 

een leerling (bv. psychologische hulp). 

 De hulp kan geboden worden door een zelfstandige persoon of organisatie (privésector) of door een 

gesubsidieerd centrum (bv. revalidatiecentrum, centrum geestelijke gezondheidszorg). 

 De hulp kan betalend zijn of gratis (bv. hulp door een opvoedingswinkel). Hulp waarvoor men 

betaalt, noemen we zeker ‘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 dus ‘buitenschoolse hulp’ zijn, 

namelijk indien men er voor betaalt. 

 Hulp kan ook dienen om een probleem in kaart te brengen, bv. om een diagnose te stellen.  

 

Wat is geen buitenschoolse hulp? 

 Hulp van 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. Betaalt men voor die hulp? Dan is dat wel 

buitenschoolse hulp. 

 Hulp van vrijwilligers, zoals bijles door een familielid of kennis. 

 

De school  

Wanneer we het in deze vragenlijst hebben over de school, dan bedoelen we alles wat schoolintern, binnen 

de muren van de school en tijdens de schooluren, uitgevoerd wordt door schoolpersoneelsleden 

(leerkrachten, zorgverantwoordelijken en de directie) van de school die deelneemt aan dit onderzoek. 

Indien meerdere van jullie scholen deelnemen aan dit onderzoek, dient er per school één vragenlijst 

ingevuld te worden. Om u hieraan te herinneren, zal regelmatig de naam van deze school gevraagd worden. 

 

Het CLB 

Vragen over het CLB moeten ingevuld worden voor het multidisciplinaire CLB-team dat verbonden is aan de 

school die deelneemt aan dit onderzoek. 
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De zorgverantwoordelijke 

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. De vragen over de 

zorgverantwoordelijke moeten beantwoord worden voor de zorgverantwoordelijke(n) op de school voor 

dewelke jullie deze vragenlijst invullen. 

 

Zorg op school 

Schoolpersoneelsleden bouwen een goede preventieve basiszorg uit voor alle leerlingen en verlenen 

verhoogde zorg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. Daarnaast werken schoolpersoneelsleden, als 

belangrijke partner binnen het zorgcontinuüm, ook samen met interne en externe begeleiders, ouders en 

leerlingen om zorg op maat te kunnen bieden.  

 

Naam van jullie CLB (zie e-mail):…………………………………………………………………………………………………… 

Instellingsnummer van jullie CLB (zie e-mail):…………………………………………………………………………………. 

Wie vult deze vragenlijst in (bij voorkeur minstens 3 verschillende personen)? 

o Arts 

o Maatschappelijk werker 

o Psycho-pedagogisch consulent 

o Psycho-pedagogisch werker 

o Verpleegkundige 

o Andere (vul in):…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Andere (vul in):…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Instellingsnummer van de school voor dewelke u deze vragenlijst invult (zie e-mail):……………………………………. 

Naam van de school voor dewelke u deze vragenlijst invult: …………………………………………………………………………… 
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Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school 

 

1. Hoeveel procent van de leerlingen op deze school kreeg het afgelopen schooljaar (2012-2013) 

buitenschoolse hulp? ……………………….% 

a. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

 

2. Hoeveel procent van deze leerlingen met buitenschoolse hulp kreeg voorafgaand ook extra hulp 

binnen de school (100% = al de leerlingen die buitenschoolse hulp kregen)? ……………………….% 

a. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

b. In welke mate werd deze extra hulp binnen de school geboden op de volgende manieren? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Door de klasleerkracht / vakleerkracht binnen de 
klas 

     

Door de klasleerkracht / vakleerkracht buiten de 
klas en tijdens de lesuren 

     

Door de klasleerkracht / vakleerkracht buiten de 
klas en buiten de lesuren 

     

Door een zorgverantwoordelijke binnen de klas      

Door een zorgverantwoordelijke buiten de klas en 
tijdens de lesuren 

     

Door een zorgverantwoordelijke buiten de klas en 
buiten de lesuren 

     

Door de GON-begeleider      

Door iemand anders, namelijk (vul in): 
……………………………………………………………………………….. 
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c. Extra hulp binnen de klas werd gegeven aan… 

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hebben  

o Dat weet ik niet 

d. Extra hulp buiten de klas werd gegeven aan… 

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hebben  

o Dat weet ik niet 

e. Aangepaste evaluatie (bv. meer tijd voor toetsen) werd gegeven aan…  

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hebben  

o Dat weet ik niet 

 

3. Hoeveel procent van deze leerlingen met buitenschoolse hulp werd voorafgaand ook begeleid 

door het CLB (100% = al de leerlingen die buitenschoolse hulp kregen)? ……………………….% 

a. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

 

4. Hoeveel procent van de leerlingen op deze school had vorig schooljaar (2012-2013) nood aan 

buitenschoolse hulp, maar kon hier geen beroep op doen (door bijvoorbeeld financiële redenen)? 

……………………….% 

a. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

b. Wat doet de school meestal voor deze leerlingen (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o De school biedt zelf extra hulp voor deze leerlingen  

o De school schakelt het CLB in voor deze leerlingen 

o Het is niet de taak van de school om extra hulp te bieden aan deze leerlingen 

o Het is niet de taak van het CLB om extra hulp te bieden aan deze leerlingen 

o Andere (vul in):……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet 
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Zorgbeleid op school 

 

Naam van de school voor dewelke u deze vragenlijst invult: …………………………………………………………………………… 

 

In dit onderdeel worden een aantal vragen gesteld over het zorgbeleid op de school die deelneemt aan dit 

onderzoek. Zorg op school kan gebeuren in het kader van leergerelateerde problemen, schoolgerelateerde 

psychosociale problemen en niet-schoolgerelateerde psychosociale problemen. 

 

5. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. Bij de laatste stelling wordt bij 

bepaalde antwoorden een nadere toelichting gevraagd. Dit wordt aangegeven met een sterretje. 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo, 

WN = dat weet ik niet 

 1 2 3 4 5 wn 

Deze school gaat te werk volgens de fasen in het zorgcontinuüm.       

Leraren van deze school beschouwen het bieden van zorg aan leerlingen niet als hun 
taak. 

      

Pas na het doorlopen van de vorige stappen in het zorgcontinuüm wordt 
buitenschoolse hulp ingeschakeld. 

      

Eens buitenschoolse hulp is ingeschakeld wordt de zorg op deze school afgebouwd.       

De zorg op school blijft even intensief na het inschakelen van buitenschoolse hulp.       

Binnen ons CLB bestaan er duidelijke interne afspraken over welke hulp we zelf 
opnemen en voor welke hulp we doorverwijzen naar de buitenschoolse hulp. 

      

Ons CLB heeft duidelijke afspraken gemaakt met de school over vanaf wanneer wordt 
doorverwezen naar buitenschoolse hulp. 

      

De keuze voor begeleiding door de school, ons CLB of door de buitenschoolse hulp is 
voor ons makkelijk te maken. 

      

De school verwijst leerlingen en ouders te snel door naar buitenschoolse hulp.       

De school verwijst leerlingen en ouders niet snel genoeg door naar buitenschoolse 
hulp. 

      

Of een leerling wordt opgevangen door de school, wordt doorverwezen naar ons CLB 
of wordt doorverwezen naar de buitenschoolse hulp, is afhankelijk van de wensen van 
de ouders. 

      

Of een leerling wordt opgevangen door de school, wordt doorverwezen naar ons CLB 
of wordt doorverwezen naar de buitenschoolse hulp, is afhankelijk van zijn/haar 
problematiek. 

   * *  

* Indien u heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), geef dan kort een 

toelichting: 

Welke problematieken worden eerder opgevangen door de school zelf? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor welke problematieken wordt eerder doorverwezen naar jullie CLB? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor welke problematieken wordt eerder doorverwezen naar de buitenschoolse hulp? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. 

Kinderen voor wie de extra zorg in de klas door de klasleerkracht / vakleerkracht onvoldoende blijkt… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet ik 
niet 

… krijgen extra zorg buiten de klas door de klasleerkracht / 
vakleerkracht (bv. bijles tijdens de middagpauze). 

     

…krijgen extra zorg in de klas door de zorgverantwoordelijke.      

…krijgen extra zorg buiten de klas maar wel op de school door 
de zorgverantwoordelijke. 

     

…worden door de school aangeraden thuis extra te oefenen.      

…krijgen extra zorg door een CLB-medewerker      

…worden door de school in eerste instantie verwezen naar 
ons CLB; indien nodig, verwijst ons CLB door naar de 
buitenschoolse hulp. 

     

…worden door de school rechtstreeks verwezen naar 
buitenschoolse hulp.  
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7. De volgende vragen gaan over het verlenen van zorg op maat aan leerlingen voor wie de extra 

zorg in de klas door de klasleerkracht / vakleerkracht onvoldoende blijkt.  

a. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo, 

WN = dat weet ik niet 

 1 2 3 4 5 wn 

Op deze school krijgen leerlingen met gelijkaardige problemen evenveel zorg op 
maat, ongeacht of ze een attest of diagnose hebben. 

      

Indien een attest of diagnose bij een bepaalde leerling onwaarschijnlijk is, wordt op 
deze school geen zorg op maat geboden. 

      

Op deze school kan zorg op maat pas starten na het verkrijgen van een attest of 
diagnose. 

      

b. Duid aan welke diagnoses of attesten recht geven op zorg op maat (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Op deze school is een diagnose of attest geen noodzakelijke voorwaarde om zorg op maat te krijgen 

o Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) = aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis 

o Attention Deficit Disorder (ADD) = aandachtstekortstoornis 

o Autisme 

o Dyslexie = leesstoornis  

o Dysorthografie = stoornis in het schrijven 

o Dyscalculie = rekenstoornis 

o Non-verbal Learning Disorder (NLD) = niet-verbale leerstoornis 

o Developmental Coordination Disorder (DCD) = coördinatieontwikkelingsstoornis 

o Dysfasie = stoornis in het vermogen om woorden en zinnen te vormen 

o Hoogbegaafdheid 

o Laagbegaafdheid 

o Gilles de la Tourette 

o Gehechtheidstoornis 

o Gedragsstoornis 

o Stemmingsstoornis (bijvoorbeeld depressie)  

o Medische diagnose (specificeer):…………………………………………… 

o Andere diagnose: (specificeer):…………………………………………… 

o Dat weet ik niet
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Communicatie en samenwerking met buitenschoolse hulp 

Naam van de school voor dewelke u deze vragenlijst invult: …………………………………………………………………………… 

 

De volgende vragen gaan over de communicatie en samenwerking met buitenschoolse hulp zoals die 

meestal gebeurt bij de begeleiding van een leerling voor (a) leergerelateerde problemen, (b) 

schoolgerelateerde psychosociale problemen of (c) niet-schoolgerelateerde psychosociale problemen. We 

bevragen deze drie soorten problemen apart om mogelijke verschillen in werking na te gaan. Duid bij elke 

stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

 

8. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor 

leergerelateerde problemen (bijvoorbeeld leerstoornissen, werkhoudingsproblemen…)? 

a.  Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b. Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd? 

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
.................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

     

 

c.  In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      
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d. In welke mate wordt jullie CLB geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     

 

e. In welke mate is deze school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen 
de buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de 
buitenschoolse hulp? 

     

 

f. In welke mate is jullie CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     
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9. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor 

schoolgerelateerde psychosociale problemen (bijvoorbeeld pesten, faalangst…)? 

a. Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b.  Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd?  

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
.................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

     

 

c. In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      

d. In welke mate wordt jullie CLB geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     

e. In welke mate is deze school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen 
de buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de 
buitenschoolse hulp? 
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f. In welke mate is jullie CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     

 

10. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor niet-

schoolgerelateerde psychosociale problemen (bijvoorbeeld problematische opvoedingssituaties, 

depressie…)? 

a. Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b.  Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd?  

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
.................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

     

 

c. In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      
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d. In welke mate wordt jullie CLB geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     

 

e. In welke mate is deze school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen 
de buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de 
buitenschoolse hulp? 

     

 

f. In welke mate is jullie CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     
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Factoren die de samenwerking met instanties voor buitenschoolse hulpverlening beïnvloeden 

11. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Ons CLB-team heeft persoonlijke contacten met de geraadpleegde 
buitenschoolse hulpverleners. 

    

Ons CLB-team doet een beroep op dezelfde buitenschoolse hulpverleners…     

  … en dat komt de kwaliteit van de hulp ten goede. 
  Geef een korte toelichting bij uw antwoord: 
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

    

Het doorgeven van informatie bij buitenschoolse hulp wordt bemoeilijkt 
wanneer de toestemming van de ouders of de bekwaam geachte 
minderjarige leerling nodig is. 

    

Ons CLB-team kent de sociale kaart van de regio voldoende goed om te 
weten welke buitenschoolse hulp gepast is bij een bepaalde casus. 

    

Ons CLB-team kan bij het inschakelen van buitenschoolse hulp voor een 
leerling kiezen uit een lijst van geprefereerde hulpverleners in de regio 
waarmee we positieve ervaringen hebben. 

    

De buitenschoolse hulp wordt voldoende afgestemd op de zorg op school.     

12. Met welke instanties voor buitenschoolse hulp heeft jullie CLB een vaste manier van 

samenwerken (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Kind en Gezin 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Jeugdparket 

o Opvoedingswinkel 

o Inloopteams (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) 

o Integratiecentrum 

o Privé praktijk van een 
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o Logopedist 

o Psycholoog 

o (Kinder)psychiater 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o (ortho)pedagoog 

o Remedial teacher 

o Maatschappelijk werker 

o iemand anders (vul in):…………………………………………………………………. 

o Privé groepspraktijk, bestaande uit voornamelijk:  

o Logopedisten 

o Psychologen 

o (Kinder)psychiaters 

o Artsen 

o Kinesitherapeuten 

o (ortho)pedagogen 

o Remedial teachers 

o Maatschappelijk werkers 

o anderen (vul in):………………………………………………………………………………………… 

o Andere instantie(s) (vul in): ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Wij hebben geen concrete afspraken omtrent de samenwerking met instanties voor buitenschoolse 

hulp 
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13. Bij welke instantie(s) voor buitenschoolse hulp ondervindt uw CLB-team moeilijkheden bij het 

doorgeven van informatie omwille van de verschillende deontologische codes (meerdere 

antwoorden mogelijk)? 

o Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Kind en Gezin 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Jeugdparket 

o Opvoedingswinkel 

o Inloopteams (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) 

o Integratiecentrum 

o Privé praktijk van een 

o Logopedist 

o Psycholoog 

o (Kinder)psychiater 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o (ortho)pedagoog 

o Remedial teacher 

o Maatschappelijk werker 

o iemand anders (vul in):…………………………………………………………………. 

o Privé groepspraktijk, bestaande uit voornamelijk:  

o Logopedisten 

o Psychologen 

o (Kinder)psychiaters 

o Artsen 

o Kinesitherapeuten 

o (ortho)pedagogen 

o Remedial teachers 

o Maatschappelijk werkers 

o anderen (vul in):………………………………………………………………………………………… 

o Andere instantie(s) (vul in): …………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Wij ondervinden geen moeilijkheden bij het doorgeven van informatie omwille van verschillende 

deontologische codes. 

 

14. Duid bij de volgende stelling het meest toepasselijke antwoord aan. Indien u een 4 (dat is eerder zo) 

of een 5 (dat is helemaal zo) aanduidt, dient u verdere uitleg of specificatie te geven. Dit wordt 

aangegeven met een sterretje. 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

In ons CLB-werkingsgebied is er een te klein aanbod aan buitenschoolse hulp.    * * 

 

* Indien u heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), welke buitenschoolse hulp 

zou dan meer aanwezig moeten zijn binnen uw CLB-werkingsgebied? 

o Revalidatiecentrum/centrum voor ambulante revalidatie 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Privé praktijk van een 

o Logopedist 

o Psycholoog 

o (Kinder)psychiater 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o (ortho)pedagoog 

o Remedial teacher 

o Maatschappelijk werker 

o iemand anders (vul in):…………………………………………………………………. 

o Andere instantie(s) (vul in): ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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15. Hoe lang staat een leerling in de verschillende voorzieningen voor buitenschoolse hulp volgens uw ervaring gemiddeld op de wachtlijst vooraleer hij/zij 

geholpen wordt? 

  < 1 
maand 
 

1-2 
maanden 
 

3-4 
maanden 

5-6 
maanden 

7-12 
maanden 
 

13-18 
maanden 
 

19-24 
maanden 
 

> 24 
maanden 
 

Dat 
weet ik 
niet 

Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR)          

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)          

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)          

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(CGG) 

         

Thuisbegeleidingsdienst          

Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie          

Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO)          

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn (OCMW) 

         

Centrum voor integrale gezinszorg (CIG)          

Centrum voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning (CKG)  

         

Observatie- en behandelingscentrum (OBC)          

Kind en Gezin          

Jongeren Advies Centrum (JAC)          

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ)          

Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap 
bij de jeugdrechtbank 

         

Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH) 

         

Psychotherapeutisch centrum          

Jeugdparket          

Opvoedingswinkel          

Inloopteams (Integraal Laagdrempelig 
OpvoedingsOndersteuningsPunt) 

         

Integratiecentrum          

Privé praktijk van een logopedist          



92 
 

Privé praktijk van een psycholoog          

Privé praktijk van een (kinder)psychiater          

Privé praktijk van een arts          

Privé praktijk van een kinesitherapeut          

Privé praktijk van een (ortho)pedagoog          

Privé praktijk van een remedial teacher          

Privé praktijk van een maatschappelijk werker          

Andere: ………………………………………………….          
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Rol van verschillende actoren bij het beroep doen op buitenschoolse hulpverlening 

 

Naam van de school voor dewelke u deze vragenlijst invult: …………………………………………………………………………… 

 

16. In het geval van een verwijzing naar buitenschoolse hulp, hoe vaak gebeurt die verwijzing door 

onderstaande personen?  

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

Het CLB     

De zorgverantwoordelijke     

Een leerkracht     

De directie van de school     

Andere (vul in): …………………………………………..     

 

17. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. Bij de tweede en derde stelling wordt bij 

bepaalde antwoorden een nadere toelichting gevraagd. Dit wordt aangegeven met sterretjes. 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Schoolpersoneelsleden mogen volgens ons geen doorverwijzingen naar buitenschoolse 
hulp doen, hier zijn de CLB-medewerkers immers verantwoordelijk voor. 

     

Afspraken over wie voor welke problematiek doorverwijst naar buitenschoolse hulp, 
zijn opgenomen in het beleidscontract / beleidsplan tussen de school en het CLB. 

   * * 

Afhankelijk van de problematiek verwijzen hetzij CLB-medewerkers hetzij 
schoolpersoneelsleden door naar buitenschoolse hulp. 

   ** ** 

*Indien u bij de tweede stelling heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), geef dan 

kort een toelichting: 

In welke mate worden deze afspraken over wie de doorverwijzing op zich moet nemen nageleefd? 

o Bijna nooit 

o Soms 

o Vaak 

o Bijna altijd 

** Indien u bij de derde stelling heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), geef dan 

kort een toelichting: 

Voor welke problematieken verwijst jullie CLB (en niet de school) doorgaans door naar buitenschoolse 

hulp? ..................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor welke problematieken verwijst de school (en niet het CLB) doorgaans door naar buitenschoolse 

hulp? .................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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18. Duid bij elke stelling het toepasselijke antwoord aan. 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet ik 
niet 

De school bezorgt de buitenschoolse hulpverlener de nodige 
informatie over de betreffende leerling (bijvoorbeeld resultaten 
van het LVS, gedrag in de klas…). 

     

Ons CLB bezorgt de buitenschoolse hulpverlener de nodige 
informatie over de betreffende leerling (bijvoorbeeld resultaten 
van diagnostisch onderzoek). 

     

Ons CLB volgt leerlingen die een beroep doen op 
buitenschoolse hulp op via vaste overlegmomenten op school 
(bijvoorbeeld klassenraden, cel leerlingenbegeleiding, MDO…). 

     

Na het afsluiten van buitenschoolse hulp, contacteert ons CLB 
de buitenschoolse hulpverlener om te vragen hoe de 
begeleiding is verlopen. 

     

Na het afsluiten van buitenschoolse hulp, contacteert de 
buitenschoolse hulpverlener ons CLB om te zeggen hoe de 
begeleiding is verlopen. 

     

 

 

Doorverwijzing naar buitenschoolse hulpverlening 

 

19. Het CLB kan om verschillende redenen doorverwijzen naar buitenschoolse hulp. Duid de 3 motieven 

aan die in jullie CLB het vaakst meespelen bij een doorverwijzing naar buitenschoolse hulp.  

We verwijzen door naar buitenschoolse hulp… 

o … omdat deze meer gespecialiseerd zijn in bepaalde problematieken. 

o … om niets over het hoofd te zien. 

o … om ons vermoeden van een diagnose te bevestigen. 

o … wanneer een intensieve aanpak nodig is. 

o … bij zeer complexe ondersteuningsvragen. 

o … omdat we merken dat ouders onvoldoende tijd hebben om leerlingen bijkomend thuis te 

begeleiden. 

o … wegens een gebrek aan tijd en mogelijkheden binnen ons CLB. 

o … omdat bepaalde vormen van hulp buiten de opdracht van het CLB vallen. 

o … om een andere reden, namelijk (vul in):……………………………........................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Voor- en nadelen van buitenschoolse hulpverlening 

 

20. In welke mate ervaart u volgende mogelijke voordelen van het gebruik van buitenschoolse hulp? 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Buitenschoolse hulp kan een leerling de specifieke hulp bieden die hij/zij nodig heeft.      

De intensiteit van buitenschoolse hulp kan afgestemd worden op de noden van de 
leerling. 

     

Buitenschoolse hulp gebeurt individueel, waardoor de leerling sneller geholpen wordt.      

Buitenschoolse hulp kan verergering van problemen op school voorkomen.      

Buitenschoolse hulp kan de onderwijskansen van leerlingen uit kansarme milieus 
verhogen. 

     

Buitenschoolse hulp is een onmisbare aanvulling op de hulp door de school en het CLB.      

 

21. In welke mate ervaart u volgende mogelijke nadelen van het gebruik van buitenschoolse hulp? 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Buitenschoolse hulp kan een belasting vormen voor het kind.      

Buitenschoolse hulp kan een belasting vormen voor het gezin.      

Buitenschoolse hulp kan druk geven voor het kind.      

Leerlingen kunnen in de war geraken van de verschillende methoden om de stof te 
beheersen. 

     

Buitenschoolse hulp is duur.      

Er bestaan lange wachttijden binnen de buitenschoolse hulp.      

Buitenschoolse hulp leidt tot het problematiseren van verschillen tussen kinderen.      

Buitenschoolse hulp vergroot de ongelijkheid van onderwijskansen.      

 

 

 

Diagnostiek 

 

22. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

In welke mate zorgt buitenschoolse hulp voor meer 
gespecialiseerde diagnostiek? 

     

In welke mate zorgt een diagnose voor een betere 
begeleiding van een leerling? 

     

In welke mate krijgen leerlingen oneigenlijke diagnoses via 
buitenschoolse hulp? 

     

In welke mate krijgen leerlingen oneigenlijke diagnoses via 
CLB’s? 

     

In welke mate gaan leerlingen of ouders ‘shoppen’ tussen 
verschillende organisaties om een diagnose te verkrijgen? 
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Oproep 

We zijn op zoek naar een aantal CLB-medewerkers die willen deelnemen aan het tweede deel van dit 

onderzoek. 

 

Wat? Focusgroepinterview. 

Wat is dat? Een focusgroep is een georganiseerde discussie onder een kleine groep van mensen en duurt 2 à 

3 uur. 

Waar? Op verschillende locaties in Vlaanderen. Uw verplaatsing wordt vergoed. 

Waarom hebben we uw medewerking nodig? Uw deelname aan de focusgroepen zal ons meer inzicht 

geven in de rol van CLB-medewerkers bij het al dan niet inschakelen van buitenschoolse hulp. 

Waarom zou u deelnemen? Via uw deelname kan u mee helpen aan het verbeteren van de zorg voor alle 

leerlingen en het verminderen van de sociale ongelijkheid. U ontvangt een waardebon van 20 euro. 

 

Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een focusgroepinterview, vul dan aub onderstaande 

contactgegevens in: 

Persoon 1: 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon-/gsm nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Persoon 2: 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon-/gsm nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Persoon 3:  

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon-/gsm nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Persoon 4: 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon-/gsm nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage 13: Vragenlijst zorgverantwoordelijken 

 

 

OBPWO 12.01: Vragenlijst zorgverantwoordelijke  

 

 

Beste zorgverantwoordelijke, 

 

Deze vragenlijst is bedoeld voor de zorgverantwoordelijke op jullie school. Indien er meerdere 

zorgverantwoordelijken werkzaam zijn in jullie school, geven we er de voorkeur aan dat de 

zorgverantwoordelijke met het hoogste tewerkstellingspercentage deze vragenlijst invult.  

 

Via deze vragenlijst willen we weten wat uw ervaringen zijn met buitenschoolse hulp. Wij doen dit 

onderzoek in opdracht van de Vlaamse overheid. 

 

We vragen om de vragen eerlijk te beantwoorden. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel uw mening 

telt. De onderzoekers verwerken uw antwoorden anoniem. Enkel zij kunnen uw antwoorden lezen.  

 

Hebt u vragen? Neem contact op met Kathleen Bodvin (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be, tel: 016 32 59 

74). 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! Uw deelname is erg belangrijk om de zorg voor 

kinderen binnen en buiten de school te verbeteren!  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. dr. Karine Verschueren – promotor 

Prof. dr. Lucia De Haene en Prof. dr. Elke Struyf – co-promotoren 

Noortje Vervoort en Kathleen Bodvin – onderzoekers  

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Vooraf: uitleg belangrijke begrippen in de vragenlijst 

 

Wat is buitenschoolse hulp? 

Buitenschoolse hulp is hulp door een dienst, organisatie of persoon die niet verbonden is aan de school. 

 

Welke soorten buitenschoolse hulp zijn er? 

Er zijn vele soorten van buitenschoolse hulp.  

 De hulp kan te maken hebben met het leren (bv. logopedie voor lezen, bijles) of met het welzijn van 

een leerling (bv. psychologische hulp). 

 De hulp kan geboden worden door een zelfstandige persoon of organisatie (privésector) of door een 

gesubsidieerd centrum (bv. revalidatiecentrum, centrum geestelijke gezondheidszorg). 

 De hulp kan betalend zijn of gratis (bv. hulp door een opvoedingswinkel). Hulp waarvoor men 

betaalt, noemen we zeker ‘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 dus ‘buitenschoolse hulp’ zijn, 

namelijk indien men er voor betaalt. 

 Hulp kan ook dienen om een probleem in kaart te brengen, bv. om een diagnose te stellen.  

 

Wat is geen buitenschoolse hulp? 

 Hulp van 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. Betaalt men voor die hulp? Dan is dat wel 

buitenschoolse hulp. 

 Hulp van vrijwilligers, zoals bijles door een familielid of kennis. 

 

De school  

Wanneer we het in deze vragenlijst hebben over de school, dan bedoelen we alles wat schoolintern, binnen 

de muren van de school en tijdens de schooluren, uitgevoerd wordt door schoolpersoneelsleden 

(leerkrachten, zorgverantwoordelijken en de directie).  

 

Het CLB 

Vragen over het CLB moeten ingevuld worden voor het CLB-team dat verbonden is aan jullie school. 

 

De zorgverantwoordelijke 

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.  

 

Zorg op school 

Schoolpersoneelsleden bouwen een goede preventieve basiszorg uit voor alle leerlingen en verlenen 

verhoogde zorg aan leerlingen die hier behoefte aan hebben. Daarnaast werken schoolpersoneelsleden 
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binnen het zorgcontinuüm, ook samen met interne en externe begeleiders, ouders en leerlingen om zorg op 

maat te kunnen bieden.  
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Buitenschoolse hulpverlening en zorg op school 

 

Instellingsnummer van de school waarop u werkzaam bent (zie brief): …………………………………………… 

 

23. Hoeveel procent van de leerlingen op deze school kreeg het afgelopen schooljaar (2012-2013) 

buitenschoolse hulp? ……………………….% 

Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

 

24. Hoeveel procent van deze leerlingen met buitenschoolse hulp kreeg voorafgaand ook extra hulp 

binnen de school (100% = al de leerlingen die buitenschoolse hulp kregen)? ……………………….% 

f. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

g. In welke mate werd deze extra hulp binnen de school geboden op de volgende manieren? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Door de klasleerkracht / vakleerkracht binnen de 
klas 

    

Door de klasleerkracht / vakleerkracht buiten de 
klas en tijdens de lesuren 

    

Door de klasleerkracht / vakleerkracht buiten de 
klas en buiten de lesuren 

    

Door een zorgverantwoordelijke binnen de klas     

Door een zorgverantwoordelijke buiten de klas en 
tijdens de lesuren 

    

Door een zorgverantwoordelijke buiten de klas en 
buiten de lesuren 

    

Door de GON-begeleider     

Door iemand anders, namelijk (vul in): 
……………………………………………………………………………….. 
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h. Extra hulp binnen de klas werd gegeven aan… 

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hadden  

i. Extra hulp buiten de klas werd gegeven aan… 

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hadden  

j. Een aangepaste evaluatie (bv. meer tijd voor toetsen) werd gegeven aan…  

o Enkel de leerlingen met een diagnose of attest 

o Alle leerlingen die daar nood aan hadden  

 

25. Hoeveel procent van deze leerlingen met buitenschoolse hulp werd voorafgaand ook begeleid 

door het CLB (100% = al de leerlingen die buitenschoolse hulp kregen)? ……………………….% 

b. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

 

26. Hoeveel procent van de leerlingen op uw school had vorig schooljaar (2012-2013) nood aan 

buitenschoolse hulp, maar kon hier geen beroep op doen (door bijvoorbeeld financiële redenen)? 

……………………….% 

c. Hoe zeker bent u over uw schatting? 

o heel zeker 

o redelijk zeker 

o niet zo zeker 

o helemaal niet zeker 

d. Wat doet u als school meestal voor deze leerlingen (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o Wij bieden op school zelf extra hulp voor deze leerlingen  

o De school schakelt het CLB in voor deze leerlingen 

o Het is niet de taak van de school om extra hulp te bieden aan deze leerlingen 

o Het is niet de taak van het CLB om extra hulp te bieden aan deze leerlingen 

o Andere (vul in):……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. In welke mate werd vorig schooljaar (2012-2013) de pedagogische begeleidingsdienst ingeschakeld 

om schoolpersoneelsleden te ondersteunen bij het bieden van zorg op school? 

o Bijna nooit 

o Soms  

o Vaak 

o Bijna altijd 
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Zorgbeleid op school 

 

In dit onderdeel worden een aantal vragen gesteld over het zorgbeleid op school. Zorg op school kan 

gebeuren in het kader van leergerelateerde problemen, schoolgerelateerde psychosociale problemen en 

niet-schoolgerelateerde psychosociale problemen. 

 

28. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. Bij de laatste stelling wordt bij 

bepaalde antwoorden een nadere toelichting gevraagd. Dit wordt aangegeven met een sterretje. 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo, 

WN = dat weet ik niet 

 1 2 3 4 5 wn 

Onze school gaat te werk volgens de fasen in het zorgcontinuüm.       

Leraren van onze school beschouwen het bieden van zorg aan leerlingen niet als hun 
taak. 

      

Pas na het doorlopen van de vorige stappen in het zorgcontinuüm wordt 
buitenschoolse hulp ingeschakeld. 

      

Eens buitenschoolse hulp is ingeschakeld wordt de zorg op onze school afgebouwd.       

De zorg op onze school blijft even intensief na het inschakelen van buitenschoolse 
hulp. 

      

Op onze school bestaan er duidelijke interne afspraken over welke hulp we zelf 
opnemen en voor welke hulp we doorverwijzen naar het CLB of buitenschoolse hulp. 

      

Onze school heeft duidelijke afspraken gemaakt met het CLB over vanaf wanneer 
wordt doorverwezen naar buitenschoolse hulp. 

      

De keuze voor begeleiding door onze school, het CLB of door de buitenschoolse hulp is 
voor ons makkelijk te maken. 

      

Het CLB verwijst leerlingen en ouders te snel door naar buitenschoolse hulp.       

Het CLB verwijst leerlingen en ouders niet snel genoeg door naar buitenschoolse hulp.       

Of een leerling wordt opgevangen door onze school, wordt doorverwezen naar het CLB 
of wordt doorverwezen naar de buitenschoolse hulp, is afhankelijk van de wensen van 
de ouders. 

      

Of een leerling wordt opgevangen door onze school, wordt doorverwezen naar het CLB 
of wordt doorverwezen naar de buitenschoolse hulp, is afhankelijk van zijn/haar 
problematiek. 

    * * 

* Indien u heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), geef dan kort een 

toelichting: 

Welke problematieken worden eerder opgevangen door de school zelf?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voor welke problematieken wordt eerder doorverwezen naar het CLB?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Voor welke problematieken wordt eerder doorverwezen naar de buitenschoolse hulp? 

............................................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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29. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. 

Kinderen voor wie de extra zorg in de klas door de klasleerkracht / vakleerkracht onvoldoende blijkt… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

… krijgen extra zorg buiten de klas door de klasleerkracht / vakleerkracht 
(bv. bijles tijdens de middagpauze). 

    

…krijgen extra zorg in de klas door de zorgverantwoordelijke.     

…krijgen extra zorg buiten de klas maar wel op onze school door de 
zorgverantwoordelijke. 

    

…worden door onze school aangeraden thuis extra te oefenen.     

…krijgen extra zorg door een CLB-medewerker     

…worden door onze school in eerste instantie verwezen naar het CLB; 
indien nodig, verwijst het CLB door naar de buitenschoolse hulp. 

    

…worden door onze school rechtstreeks verwezen naar buitenschoolse 
hulp.  

    

30. De volgende vragen gaan over het verlenen van zorg op maat aan leerlingen voor wie de extra 

zorg in de klas door de klasleerkracht / vakleerkracht onvoldoende blijkt. 

c. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is helemaal zo,  

 1 2 3 4 5 

Op onze school krijgen leerlingen met gelijkaardige problemen evenveel zorg op maat, 
ongeacht of ze een attest of diagnose hebben. 

     

Indien een attest of diagnose bij een bepaalde leerling onwaarschijnlijk is, wordt op onze 
school geen zorg op maat geboden. 

     

Op onze school kan zorg op maat pas starten na het verkrijgen van een attest of diagnose.      

d. Duid aan welke diagnoses of attesten recht geven op zorg op maat (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

o Op onze school is een diagnose of attest geen noodzakelijke voorwaarde om zorg op maat te krijgen 

o Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) = aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis 

o Attention Deficit Disorder (ADD) = aandachtstekortstoornis 

o Autisme 

o Dyslexie = leesstoornis 

o Dysorthografie = stoornis in het schrijven 

o Dyscalculie = rekenstoornis 

o Non-verbal Learning Disorder (NLD) = niet-verbale leerstoornis 

o Developmental Coordination Disorder (DCD) = coördinatieontwikkelingsstoornis 

o Dysfasie = stoornis in het vermogen om woorden en zinnen te vormen 

o Hoogbegaafdheid 

o Laagbegaafdheid 

o Gilles de la Tourette 

o Gehechtheidstoornis 

o Gedragsstoornis 

o Stemmingsstoornis (bijvoorbeeld depressie)  

o Medische diagnose (specificeer):…………………………………………… 

o Andere diagnose: (specificeer):…………………………………………… 

o Dat weet ik niet 
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e. Een diagnose of attest is volgens onze school wel/niet (schrap wat niet past) belangrijk voor het 

bieden van zorg op maat, omdat (vul in): 

……………………………………………............................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

 
31. Hoeveel procent van uw tijd spendeert u aan de directe remediëring van leerlingen, indirecte remediëring van 

leerlingen via leerkrachten of ouders en coördinerende taken? 

(NOOT: drie keer een getal van 0 tot 100 invullen a.u.b., waarbij de som gelijk is aan 100. Bv. Ik spendeer aan elke 

taak evenveel tijd, 33% + 33% + 33% = 100%) 

o directe remediëring van leerlingen: ………………………………………………….. 

o indirecte remediëring van leerlingen via leerkrachten of ouders: …………………………………………… 

o coördinerende taken: ………………………………………………….. 

 
32. Op welke begeleidingsdomeinen legt het CLB volgens u de klemtoon in zijn ondersteuning aan uw school. Meerdere 

antwoorden zijn mogelijk.  

 op het leren en studeren van leerlingen (bv. leerstoornissen)  

 op de schoolloopbaanbegeleiding van leerlingen (bv. studie- en beroepskeuze)  

 op het psychisch en sociaal functioneren van leerlingen  

 op de gezondheid van de leerlingen (preventieve gezondheidszorg)  
 

33. Duid de 3 activiteiten aan waarop het CLB volgens u de klemtoon legt in zijn ondersteuning aan uw school.  

o diagnostiek (observatie, testing, ...)  
o contacten met externen (hulpverlening, ...)  
o individuele gesprekken met een leerkracht  
o individuele gesprekken met een zorgcoördinator/ interne leerlingbegeleider  
o overleg met zorgteam, cel leerlingbegeleiding, MDO, klassenraad  
o gesprekken met een leerling of leerlingengroep  
o gesprekken met ouders  
o schoolondersteuning (preventie, zorgbeleid, ...)  
o andere: ..........................................  
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Communicatie en samenwerking met buitenschoolse hulpverlening 

 

De volgende vragen gaan over de communicatie en samenwerking met buitenschoolse hulp zoals die 

meestal gebeurt bij de begeleiding van een leerling voor (a) leergerelateerde problemen, (b) 

schoolgerelateerde psychosociale problemen of (c) niet-schoolgerelateerde psychosociale problemen. We 

bevragen deze drie soorten problemen apart om mogelijke verschillen in werking na te gaan. Duid bij elke 

stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

 

34. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor 

leergerelateerde problemen (bijvoorbeeld leerstoornissen, werkhoudingsproblemen…)? 

a. Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b.  Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd?  

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

     

 

c. In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      

 

d. In welke mate wordt jullie school geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     
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e. In welke mate is jullie school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     

 

f. In welke mate is het CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse 
hulp? 

     

 

35. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor 

schoolgerelateerde psychosociale problemen (bijvoorbeeld pesten, faalangst…)? 

a. Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b.  Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd?  

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
.................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 
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c. In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      

. 

d. In welke mate wordt jullie school geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     

 

e. In welke mate is jullie school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     

 

f. In welke mate is het CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen 
de buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de 
buitenschoolse hulp? 
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36. Hoe gaat het er doorgaans aan toe wanneer een leerling start met buitenschoolse hulp voor 

niet-schoolgerelateerde psychosociale problemen (bijvoorbeeld problematische 

opvoedingssituaties, depressie…)? 

a. Is er overleg met de buitenschoolse hulpverlener over de aanpak, vorderingen, methodieken…? 

o Bijna nooit  

o Meestal niet 

o Soms wel soms niet 

o Meestal wel  

o Bijna altijd 

o Dat weet ik niet 

b.  Op welke manieren wordt dit overleg gepleegd?  

 Bijna 
nooit 

Soms  Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet 
ik niet 

Via telefoon      

Via e-mail      

Via persoonlijk gesprek       

Andere manier (vul in): 
.................................................................. 
…………………………………………………………………………………… 

     

 

c. In welke mate zijn onderstaande personen aanwezig op dit overleg? 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet 
ik niet 

Directie / graadcoördinator      

Zorgverantwoordelijke      

CLB      

Buitenschoolse hulpverlener      

Ouders      

Leerling zelf      

Andere:………………………………………………………………………      

d.  In welke mate wordt jullie school geïnformeerd over… 

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de vorderingen binnen de buitenschoolse hulp?     

 

e. In welke mate is jullie school betrokken bij het maken van afspraken over… 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

de doelen van de buitenschoolse hulp?     

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?     

de opvolging van de vorderingen op school en binnen de 
buitenschoolse hulp?  

    

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

    

een taakverdeling tussen de school en de buitenschoolse hulp?     

 

f. In welke mate is het CLB betrokken bij het maken van afspraken over… 
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 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat weet ik 
niet 

de doelen van de buitenschoolse hulp?      

de aanpak binnen de buitenschoolse hulp?      

de opvolging van de vorderingen op school en binnen 
de buitenschoolse hulp?  

     

de afstemming van methodieken binnen de school en 
buitenschoolse hulp? 

     

een taakverdeling tussen de school en de 
buitenschoolse hulp? 

     

 

 

Factoren die de samenwerking met instanties voor buitenschoolse hulpverlening kunnen beïnvloeden 

37. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan.  

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Onze school heeft persoonlijke contacten met de geraadpleegde 
buitenschoolse hulpverleners. 

    

Onze school doet een beroep op dezelfde buitenschoolse hulpverleners…     

  … en dat komt de kwaliteit van de hulp ten goede. 
  Geef een korte toelichting bij uw antwoord: 
……………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

    

Het doorgeven van informatie bij buitenschoolse hulp wordt bemoeilijkt 
wanneer de toestemming van de ouders of de bekwaam geachte 
minderjarige leerling nodig is. 

    

Het CLB-team kent de sociale kaart van de regio voldoende goed om te 
weten welke buitenschoolse hulp gepast is bij een bepaalde casus. 

    

Het CLB-team kan bij het inschakelen van buitenschoolse hulp voor een 
leerling kiezen uit een lijst van geprefereerde hulpverleners in de regio 
waarmee we positieve ervaringen hebben. 

    

De buitenschoolse hulp wordt voldoende afgestemd op de zorg op school.     
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38. Met welke instanties voor buitenschoolse hulp heeft de school een vaste manier van 

samenwerken (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Kind en Gezin 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Jeugdparket 

o Opvoedingswinkel 

o Inloopteams (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) 

o Integratiecentrum 

o Privé praktijk van een 

o Logopedist 

o Psycholoog 

o (Kinder)psychiater 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o (ortho)pedagoog 

o Remedial teacher 

o Maatschappelijk werker 

o iemand anders (vul in):…………………………………………………………………. 

o Privé groepspraktijk, bestaande uit voornamelijk:  

o Logopedisten 

o Psychologen 

o (Kinder)psychiaters 

o Artsen 

o Kinesitherapeuten 

o (ortho)pedagogen 

o Remedial teachers 

o Maatschappelijk werkers 

o anderen (vul in):………………………………………………………………………………………… 

o Andere instantie(s) (vul in): ………………………………………………………………………………………………………… 

o Wij hebben geen concrete afspraken omtrent de samenwerking met instanties voor 

buitenschoolse hulp. 
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39.  Met welke instantie(s) voor buitenschoolse hulp ondervindt u als zorgverantwoordelijke 

moeilijkheden bij het doorgeven van informatie omwille van de verschillende deontologische 

codes (meerdere antwoorden mogelijk)? 

o Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) 

o Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 

o Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

o Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

o Thuisbegeleidingsdienst 

o Dienst kinder- en jeugdpsychiatrie 

o Centrum voor begaafdheidsonderzoek (CBO) 

o Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) 

o Centrum voor integrale gezinszorg (CIG) 

o Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)  

o Observatie- en behandelingscentrum (OBC) 

o Kind en Gezin 

o Jongeren Advies Centrum (JAC) 

o Comité voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) 

o Sociale dienst van de Vlaamse gemeenschap bij de jeugdrechtbank 

o Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 

o Psychotherapeutisch centrum 

o Jeugdparket 

o Opvoedingswinkel 

o Inloopteams (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) 

o Integratiecentrum 

o Privé praktijk van een 

o Logopedist 

o Psycholoog 

o (Kinder)psychiater 

o Arts 

o Kinesitherapeut 

o (ortho)pedagoog 

o Remedial teacher 

o Maatschappelijk werker 

o iemand anders (vul in):…………………………………………………………………. 

o Privé groepspraktijk, bestaande uit voornamelijk:  

o Logopedisten 

o Psychologen 

o (Kinder)psychiaters 

o Artsen 

o Kinesitherapeuten 

o (ortho)pedagogen 

o Remedial teachers 

o Maatschappelijk werkers 

o anderen (vul in):………………………………………………………………………………………… 

o Andere instantie(s) (vul in): ………………………………………………………………………………………………………… 

o Wij ondervinden geen moeilijkheden bij het doorgeven van informatie. 
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Rol van verschillende actoren bij het beroep doen op buitenschoolse hulpverlening 

 

40. In het geval van een verwijzing naar buitenschoolse hulp, hoe vaak gebeurt die verwijzing 

door onderstaande personen?  

 Bijna nooit Soms Vaak Bijna altijd 

Het CLB     

De zorgverantwoordelijke     

Een leerkracht     

De directie van de school     

Andere (vul in): …………………………………………..     

 

41. Duid bij elke stelling het meest toepasselijke antwoord aan. Bij de tweede en de derde 

stelling worden bij bepaalde antwoorden een nadere toelichting gevraagd. Dit wordt 

aangegeven met sterretjes. 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is 

helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Schoolpersoneelsleden mogen volgens mij geen doorverwijzingen naar 
buitenschoolse hulp doen, hier zijn de CLB-medewerkers immers 
verantwoordelijk voor. 

     

Afspraken over wie voor welke problematiek doorverwijst naar buitenschoolse 
hulp, zijn opgenomen in het beleidscontract / beleidsplan tussen de school en 
het CLB. 

   * * 

Afhankelijk van de problematiek verwijzen hetzij CLB-medewerkers hetzij 
schoolpersoneelsleden door naar buitenschoolse hulp. 

   ** ** 

*Indien u bij de tweede stelling heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), 

geef dan kort een toelichting: 

In welke mate worden deze afspraken over wie de doorverwijzing op zich moet nemen nageleefd? 

o Bijna nooit 

o Soms 

o Vaak 

o Bijna altijd 

** Indien u bij de derde stelling heeft geantwoord met 4 (dat is eerder zo) of 5 (dat is helemaal zo), 

geef dan kort een toelichting: 

Voor welke problematieken verwijst het CLB (en niet de school) doorgaans door naar 

buitenschoolse hulp?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

Voor welke problematieken verwijst jullie school (en niet het CLB) doorgaans door naar 

buitenschoolse hulp?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
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42. Duid bij elke stelling het toepasselijke antwoord aan. 

 Bijna 
nooit 

Soms Vaak Bijna 
altijd 

Dat 
weet ik 
niet 

Onze school bezorgt de buitenschoolse hulpverlener de 
nodige informatie over de betreffende leerling 
(bijvoorbeeld resultaten van het LVS, gedrag in de klas…). 

     

Het CLB bezorgt de buitenschoolse hulpverlener de 
nodige informatie over de betreffende leerling 
(bijvoorbeeld resultaten van diagnostisch onderzoek). 

     

Het CLB volgt leerlingen die een beroep doen op 
buitenschoolse hulp op via vaste overlegmomenten op 
school (bijvoorbeeld klassenraden, cel 
leerlingenbegeleiding, MDO…). 

     

Na het afsluiten van buitenschoolse hulp, contacteert 
onze school de buitenschoolse hulpverlener om te vragen 
hoe de begeleiding is verlopen. 

     

Na het afsluiten van buitenschoolse hulp, contacteert de 
buitenschoolse hulpverlener onze school om te zeggen 
hoe de begeleiding is verlopen. 

     

 

 

Voor- en nadelen van buitenschoolse hulpverlening 

 

43. In welke mate ervaart u volgende mogelijke voordelen van het gebruik van buitenschoolse 

hulp? 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is 

helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Buitenschoolse hulp kan een leerling de specifieke hulp bieden die hij/zij nodig 
heeft. 

     

De intensiteit van buitenschoolse hulp kan afgestemd worden op de noden van de 
leerling. 

     

Buitenschoolse hulp gebeurt individueel, waardoor de leerling sneller geholpen 
wordt. 

     

Buitenschoolse hulp kan verergering van problemen op school voorkomen.      

Buitenschoolse hulp kan de onderwijskansen van leerlingen uit kansarme milieus 
verhogen. 

     

Buitenschoolse hulp is een onmisbare aanvulling op de hulp door de school en het 
CLB. 

     

 

44. In welke mate ervaart u volgende mogelijke nadelen van het gebruik van buitenschoolse 

hulp? 

1 = Dat is helemaal niet zo, 2 = Dat is eerder niet zo, 3 = Neutraal, 4 = Dat is eerder zo, 5 = Dat is 

helemaal zo 

 1 2 3 4 5 

Buitenschoolse hulp kan een belasting vormen voor het kind.      
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Buitenschoolse hulp kan een belasting vormen voor het gezin.      

Buitenschoolse hulp kan druk geven voor het kind.      

Leerlingen kunnen in de war geraken van de verschillende methoden om de stof te 
beheersen. 

     

Buitenschoolse hulp is duur.      

Er bestaan lange wachttijden binnen de buitenschoolse hulp.      

Buitenschoolse hulp leidt tot het problematiseren van verschillen tussen kinderen.      

Buitenschoolse hulp vergroot de ongelijkheid van onderwijskansen.      

Keuze voor het CLB of buitenschoolse hulpverlening 

 

45. Voor sommige zorgbehoeften die de school niet kan opvangen, hebben ouders en 

leerlingen in principe de keuze tussen begeleiding door het CLB of door de buitenschoolse 

hulp. Wat zijn de 3 voornaamste redenen waarom ouders en leerlingen in dat geval kiezen 

voor het CLB en voor de buitenschoolse hulp.  

a. Keuze voor het CLB (3 antwoorden aanduiden) 

o Het CLB is het makkelijkst bereikbaar (in afstand)  

o Een leerling kan het snelst geholpen worden door het CLB  

o Het CLB werkt multidisciplinair (= meerdere soorten hulpverleners werken hier samen, 

namelijk verpleegkundigen, dokters, maatschappelijk werkers, pedagogen en psychologen) 

o Het CLB is goed bekend voor ouders en leerlingen 

o Het CLB heeft een goede reputatie 

o Het CLB werkt onafhankelijk van de school 

o De hulp door het CLB is gratis 

o Onze school raadt hulp door het CLB aan 

o Het CLB biedt voldoende intensieve hulp 

o Het CLB kan het beste complexe problemen aanpakken 

o Ouders en leerlingen kennen geen buitenschoolse hulp 

o Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet 

 

b. Keuze voor de buitenschoolse hulp (3 antwoorden aanduiden) 

o De buitenschoolse hulp is het makkelijkst bereikbaar (in afstand)  

o Mijn kind kan het snelst geholpen worden binnen de buitenschoolse hulp  

o De buitenschoolse hulp is meer gespecialiseerd dan het CLB en de school 

o De buitenschoolse hulp is goed bekend voor ouders en leerlingen  

o De buitenschoolse hulp heeft een goede reputatie 

o De buitenschoolse hulp staat volledig los van de school 

o Onze school raadt buitenschoolse hulp aan 

o Een buitenschoolse hulpverlener biedt voldoende intensieve hulp 

o Buitenschoolse hulp kan het beste complexe problemen aanpakken 

o Men kent de hulp binnen het CLB niet 

o Andere: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Dat weet ik niet 
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Oproep 

 

We zijn op zoek naar een aantal zorgverantwoordelijken die willen deelnemen aan het tweede deel 

van dit onderzoek. 

 

Wat? Focusgroepinterview. 

Wat is dat? Een focusgroep is een georganiseerde discussie onder een kleine groep van mensen en 

duurt 2 à 3 uur. 

Waar? Op verschillende locaties in Vlaanderen. Uw verplaatsing wordt vergoed. 

Waarom hebben we uw medewerking nodig? Uw deelname aan de focusgroepen zal ons meer 

inzicht geven in de rol van zorgverantwoordelijken bij het al dan niet inschakelen van buitenschoolse 

hulp. 

Waarom zou u deelnemen? Via uw deelname kan u mee helpen aan het verbeteren van de zorg voor 

alle leerlingen en het verminderen van de sociale ongelijkheid. U ontvangt een waardebon van 20 

euro. 

 

Indien u geïnteresseerd ben om deel te nemen aan een focusgroepinterview, vul dan aub 

onderstaande contactgegevens in: 

Voor- en achternaam: ………………………………………………………………………………………………. 

Telefoon-/gsm nummer: ………………………………………………………………………………………………. 

E-mail adres: ………………………………………………………………………………………………. 

Gemeente woonplaats: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien er meerdere zorgverantwoordelijken binnen uw school werkzaam zijn en indien deze ook 

bereid zijn om deel te nemen aan de focusgroepen, mag u zijn/haar contactgegevens steeds 

bezorgen aan Kathleen Bodvin (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be). 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! 
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Bijlage 14: Voorbeeld sjabloon 

Sjabloon voor scholen die (o.a.) lager onderwijs aanbieden 

Gelieve één exemplaar van dit document in te vullen per instellingsnummer van de school (het 

schooldeel) waarvoor u contactpersoon bent binnen dit onderzoek. Invulruimtes worden aangegeven 

met drie gemarkeerde punten (…). 

 Wat is het instellingsnummer van de school waarvoor u contactpersoon bent binnen dit 

onderzoek?  

(Vul één instellingsnummer in) … 

 

 Noteer voor alle klassen van het eerste, derde en vijfde jaar lager onderwijs de naam van 

de klas en het aantal leerlingen. Indien bepaalde vragen niet van toepassing zijn op de 

school, gelieve dit dan te doorstrepen. Wanneer de school bijvoorbeeld maar 1 klas binnen 

het eerste jaar lager onderwijs heeft, doorstreept u de andere klassen. Wanneer uw school 

meer dan 10 klassen heeft binnen een bepaald jaar, vult u deze klassen aan zodat alle 

klassen binnen dat jaar in de opsomming voorkomen. 

 

Eerste jaar lager onderwijs 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

… 

Derde jaar lager onderwijs 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 
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o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

… 

 

Vijfde jaar lager onderwijs 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

o Klas … (naam klas): aantal leerlingen: … 

… 
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Bijlage 15: Uitnodigingsmail CLB-medewerkers en uitnodigingsmail leerkrachten in het 

basisonderwijs 

 

Beste CLB-medewerker, 

 

Een tijdje geleden vulde u een vragenlijst in over buitenschoolse hulp, waarvoor nogmaals onze dank. 

Op het einde van deze vragenlijst stelde u zich kandidaat om deel te nemen aan het tweede deel van 

het onderzoek naar buitenschoolse hulp. Hiervoor zoeken we CLB-medewerkers in het gewoon 

basisonderwijs die hun mening willen uiten over buitenschoolse hulp.  

 

We zijn o.a. geïnteresseerd in de rol van CLB-medewerkers bij de beslissing om al dan niet 

buitenschoolse hulp in te schakelen, de ervaringen van CLB-medewerkers met buitenschoolse hulp 

en suggesties voor optimalisering.  

 

Dit eenmalig gesprek onder een 4-tal CLB-medewerkers, zorgverantwoordelijken en leerkrachten is 

een belangrijke aanvulling op het vragenlijstonderzoek omdat er meer diepgang kan bereikt worden 

in een gesprek. Daarnaast is de interactie tussen verschillende deelnemers zeer waardevol om 

verschillende visies tot uiting te laten komen.  

 

Praktische gegevens: 

 Wanneer: woensdag 19 maart van 14u tot 17u 

 Waar: stadscampus Universiteit Antwerpen, gebouw D, lokaal D015 (adres: Grote 

Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen) 

 U ontvangt een waardebon van 25 euro voor uw deelname. Hiervoor dient u uw privé-adres 

door te geven aan Kathleen (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.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 

(kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be)  

 Er wordt een drankje en een versnapering voorzien 

 

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten en deze gesprekken 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. Uw gegevens worden 

anoniem verwerkt15. 

 

Kan u aub tegen 17 februari laten weten of u bereid bent deel te nemen aan dit gesprek? U mag 

hiervoor mailen naar kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be.  

                                                           
15 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bedankt alvast en vriendelijke groeten, 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje 

Vervoort 

 

Plannetje locatie: 

 

Station Antwerpen-Centraal ligt op 15 minuten wandelafstand. 

Op een kleine afstand liggen een aantal betaalparkings: 

 Parking Van Dijck (Eikenstraat), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Meir (Eiermarkt), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Shopping Meir (Korte Klarenstraat), tarieven vanaf € 2,30 per uur 
 Parking Sint-Jacob (Sint-Jacobsmarkt), tarieven vanaf € 2,10 per uur 

http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=697
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=698
http://www.q-park.be/tabid/192/qparkParkingLocatorvw746/parkingDetail/ParkingID/5/language/nl-BE/Default.aspx
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=692
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Beste leerkracht, 

 

We zijn op zoek naar leerkrachten in het gewoon basisonderwijs die op 19 maart 2014 willen 

meewerken aan het OBPWO project over buitenschoolse hulp. Dit onderzoeksproject gebeurt in 

opdracht van de Vlaamse overheid en is een samenwerking tussen de Katholieke Universiteit Leuven 

(prof. dr. Karine Verschueren en prof. Dr. Lucia De Haene) en de Universiteit Antwerpen (prof. dr. 

Elke Struyf). Het doel van dit project is, ten eerste, het in kaart brengen van de omvang en aard van 

buitenschoolse hulp en, ten tweede, het analyseren van de samenhang met en afstemming hiervan 

op de zorg op school.  

 

Vorig semester werden reeds vragenlijsten ingevuld door ouders, zorgverantwoordelijken en CLB-

medewerkers. Huidig semester willen we meer diepgaande informatie verkrijgen door middel van 

o.a. een gesprek met leerkrachten, CLB-medewerkers en zorgverantwoordelijken. We zijn o.a. 

geïnteresseerd in de rol van leerkrachten bij de beslissing om al dan niet buitenschoolse hulp in te 

schakelen, de ervaringen van leerkrachten met buitenschoolse hulp en suggesties voor 

optimalisering.  

 

Dit eenmalig gesprek onder een 4-tal zorgverantwoordelijken, CLB-medewerkers en leerkrachten is 

een belangrijke aanvulling op het vragenlijstonderzoek omdat er meer diepgang kan bereikt worden 

in een gesprek. Daarnaast is de interactie tussen verschillende deelnemers zeer waardevol om 

verschillende visies tot uiting te laten komen.  

 

Praktische gegevens: 

 Wanneer: woensdag 19 maart van 14u tot 17u 

 Waar: stadscampus Universiteit Antwerpen, gebouw D, lokaal D015 (adres: Grote 

Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen) 

 U ontvangt een waardebon van 25 euro voor uw deelname. Hiervoor dient u uw privé-adres 

door te geven aan Kathleen (kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.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 

(kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be)  

 Er wordt een drankje en een versnapering voorzien 

 

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten en deze gesprekken 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. Uw gegevens worden 

anoniem verwerkt16. 

 

Kan u aub zo snel mogelijk laten weten of u bereid bent deel te nemen aan dit gesprek? U mag 

hiervoor mailen naar kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be.  

                                                           
16 volgens de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonlijke 

gegevens 

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
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Bedankt alvast en vriendelijke groeten, 

 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje 

Vervoort 

 

Plannetje locatie: 

Station Antwerpen-Centraal ligt op 15 minuten wandelafstand. 

Op een kleine afstand liggen een aantal betaalparkings: 

 Parking Van Dijck (Eikenstraat), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Meir (Eiermarkt), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Shopping Meir (Korte Klarenstraat), tarieven vanaf € 2,30 per uur 
 Parking Sint-Jacob (Sint-Jacobsmarkt), tarieven vanaf € 2,10 per uur 

http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=697
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=698
http://www.q-park.be/tabid/192/qparkParkingLocatorvw746/parkingDetail/ParkingID/5/language/nl-BE/Default.aspx
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=692
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Bijlage 16: Herinneringsmail CLB-medewerkers 

 

 

Beste, 

 

Een tijdje geleden bevestigde u deel te nemen aan een groepsgesprek over buitenschoolse hulp, 

waarvoor nogmaals onze dank. Dit eenmalig gesprek onder een 3-tal CLB-medewerkers, 

zorgverantwoordelijken en leerkrachten, werkzaam in het gewoon basisonderwijs, is een belangrijke 

aanvulling op het vragenlijstonderzoek omdat er meer diepgang kan bereikt worden in een gesprek. 

Deze e-mail dient als herinnering en geeft daarnaast meer informatie over het gesprek.  

 

Wat wordt er besproken? 

We zijn geïnteresseerd in jullie mening over of ervaring met buitenschoolse hulp en jullie suggesties 

ter verbetering.  

 

Op welke manier verloopt het gesprek? 

Eerst wordt aan iedereen gevraagd om een geïnformeerde toestemming te ondertekenen (zie bijlage 

‘informed consent’). 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 meningen over of 

ervaringen met buitenschoolse hulp.  

Omstreeks 15u30 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 is zeker gewaarborgd. Jullie namen worden nergens vermeld. Alle gesprekken worden 

samen verwerkt en enkel het eindrapport is publiek.  

 

Wat wordt er gedaan met de resultaten? 

Op basis van de resultaten van de vragenlijsten en deze gesprekken 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? 

 Wanneer: woensdag 19 maart van 14u tot 17u 

 Waar: stadscampus Universiteit Antwerpen, gebouw D, lokaal D015 (adres: Grote 

Kauwenberg 18, 2000 Antwerpen) 

 U ontvangt 25 euro voor uw deelname.  
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 U ontvangt een kilometervergoeding voor uw verplaatsing of terugbetaling van gemaakte 

kosten met het openbaar vervoer.  

 Er wordt een drankje en een versnapering voorzien 

 

Nog vragen? 

Contacteer Kathleen Bodvin gerust via e-mail als er nog vragen of onduidelijkheden zijn 

(kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be). Voor dringende zaken kan u Kathleen Bodvin telefonisch 

bereiken op het nummer 016 32 59 74 (tijdens de werkuren) of 0476 02 25 44 (buiten de werkuren).  

 

Bedankt alvast en vriendelijke groeten, 

 

Prof. Karine Verschueren, Prof. Lucia De Haene, Prof. Elke Struyf, Kathleen Bodvin en Noortje 

Vervoort 

 

Plannetje locatie: 

tel:+32%2016%2032%2059%2074
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Station Antwerpen-Centraal ligt op 15 minuten wandelafstand. 

Op een kleine afstand liggen een aantal betaalparkings: 

 Parking Van Dijck (Eikenstraat), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Meir (Eiermarkt), tarieven vanaf € 2,20 per uur 
 Parking Shopping Meir (Korte Klarenstraat), tarieven vanaf € 2,30 per uur 
 Parking Sint-Jacob (Sint-Jacobsmarkt), tarieven vanaf € 2,10 per uur 

 

 

  

http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=697
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=698
http://www.q-park.be/tabid/192/qparkParkingLocatorvw746/parkingDetail/ParkingID/5/language/nl-BE/Default.aspx
http://www.interparking.com/Public/ParkingDetails.aspx?parkingId=692
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Bijlage 17:Verloop van de verschillende focusgroepen 

Verloop van FG ouders 

0. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 

1. Introductie (10 minuten) 

 Welkom:  

Welkom allemaal op dit gesprek over buitenschoolse hulp. Dit is Noortje Vervoort 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 geluidsopname maken. We gebruiken die opname zodat we nu niet alles moeten 

opschrijven en vlot kunnen praten met jullie. Later kunnen Noortje en ik de videobeelden 

bekijken. Niemand buiten ons zal weten wat jullie in dit gesprek hebben verteld, niet je kinderen, 

niet de buitenschoolse hulpverleners en niemand van je school. Als we de videobeelden niet 

meer nodig hebben zullen we deze ook vernietigen.  

Het is misschien raar dat hier een camera staat, dat is voor ons ook zo, maar in de loop van het 

gesprek vergeet je dat. 

 Introductie van het onderwerp 

Noortje en ik werken al sinds vorig jaar aan dit onderzoeksproject over buitenschoolse hulp. 

Toen concentreerden we ons voornamelijk op ons vragenlijstonderzoek, waaraan een aantal 

onder jullie zelf ook hebben deelgenomen. Dit semester vinden er heel wat groepsgesprekken 

plaats met de bedoeling om het vragenlijstonderzoek aan te vullen en dieper op een aantal zaken 

te kunnen ingaan. Meer concreet voeren we in totaal 10 gesprekken met o.a. zv, lkr, clb-

medewerkers, buitenschoolse hulpverleners, ouders en lln. Wijzelf zien ‘buitenschoolse hulp’ als 

de hulp voor leerlingen door een persoon die niet verbonden is aan de school. Hulp door een 

logopedist, psycholoog, kinesist, bijles tegen betaling en opvoedingsondersteuning zijn hier 

voorbeelden van. 

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunt u verwachten:  

We zitten hier vandaag samen met allemaal ouders van leerlingen in het BaO/SO. Sommigen van 

jullie hebben BSH ingeschakeld voor hun kind of kinderen, anderen niet. Tijdens dit gesprek 

willen we praten over wat jullie van die hulp vonden, wat jullie goed vonden en wat jullie niet zo 

goed vonden. Als jullie ideeën hebben over hoe die hulp beter zou kunnen verlopen, mogen jullie 

dat ook altijd vertellen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen kan vertellen wat hij/zij wil vertellen. Het kan zijn dat je 

andere dingen vertelt dan andere ouders. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met andere 

ouders. Dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal hetzelfde vertellen of 

dat jullie elkaar gelijk geven. We willen jouw mening leren kennen en willen horen wat jij hebt 

meegemaakt. We vinden alle meningen belangrijk. We zien onze rol vandaag niet als experts in 
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BSH 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. 

Om te zorgen dat we een aantal zaken zeker bespreken, zullen we jullie vragen stellen. Deze 

vragen zijn vooral bedoeld om jullie verhalen op gang te brengen, om jullie te helpen met het 

vertellen. Je mag antwoorden wat je wilt op elke vraag en je hoeft niet op elke vraag een 

antwoord te geven. We vinden het belangrijk dat iedereen aan de beurt kan komen. We moeten 

ook een beetje de tijd in de gaten houden en zorgen dat we op het einde van dit gesprek alles 

hebben kunnen bespreken. Daarom zullen we soms een gesprek stoppen of afronden, zodat we 

iets anders kunnen bespreken. Meestal zal ik de vragen stellen, maar Noortje zal dat ook soms 

doen. 

Niet iedereen zal steeds evenveel te vertellen hebben. We stellen bijvoorbeeld soms vragen die 

meer gericht zijn naar de ouders die wel BSH voor hun kind hebben ingeschakeld en soms stellen 

we vragen die meer gericht zijn naar ouders die geen BSH hebben ingeschakeld voor hun kind. 

Maar we willen toch 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 en er is een pauze voorzien rond 19u30. Mensen die een 

vergoeding voor hun verplaatsing willen krijgen, zouden dan de nodige documenten moeten 

ondertekenen.  

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers 

 

 

2. Openings- + Inleidingsvraag (10 minuten) 

We zouden graag van start gaan met een voorstellingsronde, zodat we mekaar wat leren 

kennen. Naast uw naam is het interessant om te weten of uw kind wel of geen 

buitenschoolse hulp heeft gekregen. Probeer ook in 1 zin samen te vatten waarom je 

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 documenten ‘sleutelvragen FG ouders en lln’  

Algemene aandachtspunten:  

o bewaken om niet in tegengestelde standpunten terecht te komen, benadrukken dat het 

interessant kan zijn om het perspectief van de andere eens te bekijken.  

o De timing van het stellen van een vraag is belangrijk: vraag stellen op een moment dat 

het zich aanbrengt, kans niet laten liggen. 

o Suggesties ter verbetering bevragen! 

 

4. Besluitende vraag bij elke sleutelvraag + overgangen maken 
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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. 

Voortdurend terugkoppelen en overgangen maken: 

o Begrijp ik goed dat je… zien de anderen dat ook zo? 

o Wat opvalt is dat… Dat zal nog aan bod komen in de volgende vragen. 

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… 

o Nu is het gesprek overgegaan naar… Kan ik het vorige thema samenvatten als… ? 

 

5. Afrondende vraag (10 minuten) 

Hoe hebben jullie dit gesprek ervaren? 

 

6. Afsluiten (5 minuten) 

 

 Deelnemers bedanken voor hun medewerking. 

 Uitdelen waardebonnen. 

 Invullen beschrijving deelnemers 

 Info over de onderzoeksresultaten? 

Als je geïnteresseerd bent, kunnen we de algemene bevindingen van deze FG doorgeven. In de 

loop van 2015 kan je het eindrapport ook online terugvinden. 

Verdiepingsvragen voor tussendoor: 

 Kan je dit wat verder uitleggen? 

 Kan je mij een voorbeeld geven van wat je bedoelt? 

 Kan je daar iets meer over zeggen? 

 Wat bedoel je daar juist mee? 

 

Beschrijving van deelnemers: na afloop van het gesprek lijstje laten invullen door deelnemers 

 ouders 

o naam: 

o geboortedatum: 

o geboorteland: 

o hoogst behaalde diploma: 

o geslacht:  

o moedertaal: 

o thuistaal: 

o e-mailadres 
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Verloop van FG KA ouders 

0. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 

1. Introductie (10 minuten) 

 Welkom:  

Welkom allemaal op dit gesprek over buitenschoolse hulp. Dit is Noortje Vervoort 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 geluidsopname maken. We gebruiken die opname zodat we nu niet alles moeten 

opschrijven en vlot kunnen praten met jullie. Later kunnen Noortje en ik de videobeelden 

bekijken. Niemand buiten ons zal weten wat jullie in dit gesprek hebben verteld, niet je kinderen, 

niet de buitenschoolse hulpverleners en niemand van je school. Als we de videobeelden niet 

meer nodig hebben zullen we deze ook vernietigen.  

Het is misschien raar dat hier een camera staat, dat is voor ons ook zo, maar in de loop van het 

gesprek vergeet je dat. 

 Introductie van het onderwerp 

Noortje en ik werken al sinds vorig jaar aan dit onderzoeksproject over buitenschoolse hulp. 

Toen concentreerden we ons voornamelijk op ons vragenlijstonderzoek, waaraan een aantal 

onder jullie zelf ook hebben deelgenomen. Dit semester vinden er heel wat groepsgesprekken 

plaats met de bedoeling om het vragenlijstonderzoek aan te vullen en dieper op een aantal zaken 

te kunnen ingaan. Meer concreet voeren we in totaal 10 gesprekken met o.a. zv, lkr, clb-

medewerkers, buitenschoolse hulpverleners, ouders en lln. Wijzelf zien ‘buitenschoolse hulp’ als 

de hulp voor leerlingen door een persoon die niet verbonden is aan de school. Hulp door een 

logopedist, psycholoog, kinesist, bijles tegen betaling en opvoedingsondersteuning zijn hier 

voorbeelden van. 

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunt u verwachten:  

We zitten hier vandaag samen met allemaal ouders van leerlingen in het BaO en/of SO17. 

Sommigen van jullie hebben misschien BSH ingeschakeld voor hun kind of kinderen, anderen 

misschien niet. Tijdens dit gesprek willen we praten over wat jullie van die hulp vinden, wat jullie 

goed vinden en wat jullie niet zo goed vinden. Als jullie ideeën hebben over hoe die hulp beter 

zou kunnen verlopen, mogen jullie dat ook altijd vertellen. 

We vinden het belangrijk dat iedereen kan vertellen wat hij/zij wil vertellen. Het kan zijn dat je 

andere dingen vertelt dan andere ouders. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met andere 

ouders. Dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal hetzelfde vertellen of 

                                                           
17

 Bij FG ouders met een migratiegeschiedenis toevoegen: We hadden gevraagd om een aantal ouders samen 
te zetten die zelf niet in België zijn geboren of waarvan de ouders niet in België geboren zijn. We zijn namelijk 
heel erg geïnteresseerd in jullie ervaringen of meningen over BSH. 
Bij FG kansarme autochtone ouders toevoegen: we zitten hier samen met een aantal ouders die soms om 
allerlei redenen wat extra steun nodig hebben, financieel of materieel, bijvoorbeeld steun van Sint-Vincentius.  
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dat jullie elkaar gelijk geven. We willen jouw mening leren kennen en willen horen wat jij hebt 

meegemaakt. We vinden alle meningen belangrijk. We zien onze rol vandaag niet als experts in 

BSH 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. 

Om te zorgen dat we een aantal zaken zeker bespreken, zullen we jullie vragen stellen. Deze 

vragen zijn vooral bedoeld om jullie verhalen op gang te brengen, om jullie te helpen met het 

vertellen. Je mag antwoorden wat je wilt op elke vraag en je hoeft niet op elke vraag een 

antwoord te geven. We vinden het belangrijk dat iedereen aan de beurt kan komen. We moeten 

ook een beetje de tijd in de gaten houden en zorgen dat we op het einde van dit gesprek alles 

hebben kunnen bespreken. Daarom zullen we soms een gesprek stoppen of afronden, zodat we 

iets anders kunnen bespreken. Meestal zal ik de vragen stellen, maar Noortje zal dat ook soms 

doen. 

Niet iedereen zal steeds evenveel te vertellen hebben. We stellen bijvoorbeeld soms vragen die 

meer gericht zijn naar de ouders die wel BSH voor hun kind hebben ingeschakeld en soms stellen 

we vragen die meer gericht zijn naar ouders die geen BSH hebben ingeschakeld voor hun kind. 

Maar we willen toch 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 en er is een pauze voorzien rond 19u30. Mensen die een 

vergoeding voor hun verplaatsing willen krijgen, zouden dan de nodige documenten moeten 

ondertekenen.  

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers 

 

 

2. Openings- + Inleidingsvraag (10 minuten) 

We zouden graag van start gaan met een voorstellingsronde, zodat we mekaar wat leren 

kennen. Naast uw naam is het interessant om te weten of u of uw kind wel of geen 

buitenschoolse hulp heeft gekregen. Probeer ook in 1 zin samen te vatten waarom je 

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 documenten ‘sleutelvragen FG ouders en lln’  

Algemene aandachtspunten:  

o bewaken om niet in tegengestelde standpunten terecht te komen, benadrukken dat het 

interessant kan zijn om het perspectief van de andere eens te bekijken.  

o De timing van het stellen van een vraag is belangrijk: vraag stellen op een moment dat 

het zich aanbrengt, kans niet laten liggen. 

o Suggesties ter verbetering bevragen! 
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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. 

Voortdurend terugkoppelen en overgangen maken: 

o Begrijp ik goed dat je… zien de anderen dat ook zo? 

o Wat opvalt is dat… Dat zal nog aan bod komen in de volgende vragen. 

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… 

o Nu is het gesprek overgegaan naar… Kan ik het vorige thema samenvatten als… ? 

 

5. Afrondende vraag (10 minuten) 

Hoe hebben jullie dit gesprek ervaren? 

 

6. Afsluiten (5 minuten) 

 

 Deelnemers bedanken voor hun medewerking. 

 Uitdelen waardebonnen. 

 Invullen beschrijving deelnemers 

 Info over de onderzoeksresultaten? 

Als je geïnteresseerd bent, kunnen we de algemene bevindingen van deze FG doorgeven. In de 

loop van 2015 kan je het eindrapport ook online terugvinden. 

 

Verdiepingsvragen voor tussendoor: 

 Kan je dit wat verder uitleggen? 

 Kan je mij een voorbeeld geven van wat je bedoelt? 

 Kan je daar iets meer over zeggen? 

 Wat bedoel je daar juist mee? 

 

Beschrijving van deelnemers: na afloop van het gesprek lijstje laten invullen door deelnemers 

 ouders 

o naam: 

o adres: 

o geboortedatum: 

o geboorteland: 

o hoogst behaalde diploma: 

o geslacht:  

o moedertaal: 
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o thuistaal: 

o e-mailadres 
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Verloop van FG lln 

0. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 

1. Introductie (15 minuten) 

Lln SO 

 Welkom:  

Welkom allemaal op dit gesprek over buitenschoolse hulp. Dit is Noortje en ik ben Kathleen.  

 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 geluidsopname maken. We gebruiken die opname zodat we nu niet alles moeten 

opschrijven en vlot kunnen praten met jullie. Later kunnen Noortje en ik de videobeelden 

bekijken. Niemand buiten ons zal weten wat jullie in dit gesprek hebben verteld, niet je ouders 

en niemand van je school. Als we de videobeelden niet meer nodig hebben zullen we deze ook 

vernietigen.  

Het is misschien raar dat hier een camera staat, ook voor ons, maar wij proberen er zo weinig 

mogelijk op te letten dus doe ook maar alsof die camera er niet staat. 

 Introductie van het onderwerp 

BSH, dat is de hulp voor leerlingen door een persoon die niet in een school werkt. Zo zijn 

psychologen, logopedisten en kinesisten voorbeelden van mensen die hulp kunnen bieden aan 

leerlingen maar niet in een school werken. Er zijn ook psychologen en logopedisten die in een 

school werken, maar die bedoelen we hier niet. Bijles waarvoor je moet betalen is ook 

buitenschoolse hulp. We willen dus praten over de hulp die je krijgt of kreeg van mensen die niet 

op jouw school werken. Jullie ouders hebben ons verteld dat je zo’n hulp hebt gekregen. We 

willen graag luisteren naar wat jullie allemaal te vertellen hebben over die hulp en daarom zitten 

we hier nu allemaal samen. 

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunnen jullie verwachten:  

Jullie zijn allemaal leerlingen uit het SO en jullie hebben allemaal al in meerdere of mindere mate 

hulp gekregen van iemand buiten de school, bijvoorbeeld door een logopedist, psycholoog, 

kinesist. Tijdens dit gesprek willen we praten over wat jullie van die hulp vonden, wat jullie goed 

vonden en wat jullie niet zo goed vonden. Als jullie ideeën hebben over hoe die hulp beter zou 

kunnen verlopen, mogen jullie dat ook altijd vertellen.  

We vinden het belangrijk dat iedereen kan vertellen wat hij/zij wil vertellen. Het kan zijn dat je 

andere dingen vertelt dan andere leerlingen. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met 

andere leerlingen. Dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal hetzelfde 

vertellen of dat jullie elkaar gelijk geven. We willen jouw mening leren kennen en willen horen 

wat jij hebt meegemaakt. We vinden alle meningen belangrijk.  

Om te zorgen dat we een aantal zaken zeker bespreken, zullen we jullie vragen stellen. Deze 

vragen zijn vooral bedoeld om jullie verhalen op gang te brengen, om jullie te helpen met het 

vertellen. Je mag antwoorden wat je wilt op elke vraag en je hoeft niet op elke vraag een 
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antwoord te geven. We vinden het belangrijk dat iedereen aan de beurt kan komen. We moeten 

ook een beetje de tijd in de gaten houden en zorgen dat we op het einde van dit gesprek alles 

hebben kunnen bespreken. Daarom zullen we soms een gesprek stoppen of afronden, zodat we 

iets anders kunnen bespreken. Meestal zal ik de vragen stellen, maar Noortje zal dat ook soms 

doen. 

Het gesprek duurt ongeveer tot 17u en er is een pauze voorzien rond 15u30.  

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers + op voorhand wordt aan een ouder 

gevraagd om via mail te bevestigen dat hij/zij akkoord is met het verloop van het onderzoek  

 

Lln BaO (wegens lange uitleg zullen Noortje en ik afwisselend het woord nemen) 

 Welkom:  

Welkom allemaal op dit gesprek over de hulp die jullie hebben gekregen die buiten de school 

plaatsvond. Dit is Noortje en ik ben Kathleen.  

 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 geluidsopname maken. We gebruiken die opname zodat we nu niet alles moeten 

opschrijven en vlot kunnen praten met jullie. Later kunnen Noortje en ik de videobeelden 

bekijken. Niemand buiten ons zal weten wat jullie in dit gesprek hebben verteld, niet je ouders 

en niemand van je school. Als we de videobeelden niet meer nodig hebben zullen we deze ook 

vernietigen.  

Het is misschien raar dat hier een camera staat, dat is ook voor ons zo, maar wij proberen er zo 

weinig mogelijk op te letten dus doe ook maar alsof die camera er niet staat. 

 Introductie van het onderwerp 

BSH, dat is de hulp voor leerlingen door een persoon die niet in een school werkt. Zo zijn 

psychologen, logopedisten en kinesisten voorbeelden van mensen die hulp kunnen bieden aan 

leerlingen maar niet in een school werken. Bijles waarvoor je moet betalen is ook buitenschoolse 

hulp. Jullie ouders hebben ons verteld dat je zo’n hulp hebt gekregen. We willen graag luisteren 

naar wat jullie allemaal te vertellen hebben over die hulp en daarom zitten we hier nu allemaal 

samen. 

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunnen jullie verwachten:  

Jullie zijn allemaal leerlingen uit het LO en jullie hebben allemaal al in meerdere of mindere mate 

hulp gekregen van iemand buiten de school, bijvoorbeeld door een logopedist, psycholoog, 

kinesist. Tijdens dit gesprek willen we praten over wat jullie van die hulp vonden, wat jullie goed 

vonden en wat jullie niet zo goed vonden.  

We vinden het belangrijk dat iedereen kan vertellen wat hij/zij wilt vertellen. Het kan zijn dat je 

andere dingen vertelt dan andere leerlingen. Het kan ook zijn dat je het niet eens bent met 

andere leerlingen. Dat is geen probleem. Het is niet de bedoeling dat jullie allemaal hetzelfde 

vertellen of dat jullie elkaar gelijk geven. We willen jouw mening leren kennen en willen horen 

wat jij hebt meegemaakt. We vinden alle meningen belangrijk. 

Om te zorgen dat we een aantal zaken zeker bespreken, zullen we jullie vragen stellen. Deze 

vragen zijn vooral bedoeld om jullie te helpen met het vertellen. Je mag antwoorden wat je wilt 
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op elke vraag en je hoeft niet op elke vraag een antwoord te geven. Iedereen zal aan de beurt 

komen. We moeten ook een beetje de tijd in de gaten houden en zorgen dat we op het einde van 

dit gesprek alles hebben kunnen bespreken. Daarom zullen we soms een gesprek stoppen of 

afronden, zodat we iets anders kunnen bespreken. Meestal zal ik de vragen stellen, maar Noortje 

zal dat ook soms doen. 

Het gesprek duurt ongeveer tot 17u en er is een pauze voorzien rond 15u30.  

 Hebben jullie nog vragen voor we beginnen?  

 Informed consents laten ondertekenen door deelnemers + op voorhand wordt aan een ouder 

gevraagd om via mail te bevestigen dat hij/zij akkoord is met het verloop van het onderzoek  

 

2. Openings- + Inleidingsvraag (10 minuten) 

Je mag je nu om de beurt aan elkaar voorstellen en kort iets vertellen over jouw ervaring met 

BSH. Naast je naam mag je dus zeggen welke BSH je hebt gebruikt en wat je daarvan vond. 

Terugkoppeling en overgang maken: Als ik naar jullie luister, dan hoor ik dat [..] en [..] en [..]. 

We zullen hier verder op in gaan in het vervolg van dit gesprek. (Het zou wel kunnen dat niet 

alles wat jullie hebben aangehaald aan bod zal komen, maar de andere gespreksthema’s 

zullen hier wel op lijken.) 

 

3. Sleutelvragen 

Zie documenten ‘sleutelvragen FG ouders en lln’  

Algemene aandachtspunten:  

o Vragen op een eenvoudige manier stellen, op niveau van de lln. 
o bewaken om niet in tegengestelde standpunten terecht te komen, benadrukken dat het 

interessant kan zijn om het perspectief van de andere eens te bekijken.  
o De timing van het stellen van een vraag is belangrijk: vraag stellen op een moment dat 

het zich aanbrengt, kans niet laten liggen. 
o Suggesties ter verbetering bevragen! 
 

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. 

Voortdurend terugkoppelen en overgangen maken: 

o Begrijp ik goed dat je… zien de andere dat ook zo? 

o Wat opvalt is dat… Dat zal nog aan bod komen in de volgende vragen. 

o Ik ga vooral onthouden dat… Dan gaan we nu over naar een volgend thema. 

o Er zijn heel wat belangrijke zaken gezegd over… Ik vraag me ook af hoe… 

o Nu is het gesprek overgegaan naar… Kan ik het vorige thema samenvatten als… ? 

 

5. Afrondende vraag (10 minuten) 

Wat vonden jullie van dit gesprek? 
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6. Afsluiten 

 

 Deelnemers bedanken voor hun medewerking. 

 Uitdelen waardebonnen. 

 Invullen beschrijving deelnemers. 

 Ouders / lln die aanspraak willen maken op een vergoeding voor hun verplaatsing zouden 

dan de nodige documenten moeten ondertekenen. 

 Info over de onderzoeksresultaten? 

Zouden jullie graag een samenvatting krijgen van dit gesprek?  

 

Verdiepingsvragen voor tussendoor: 

 Kan je dit wat verder uitleggen? 

 Kan je mij een voorbeeld geven van wat je bedoelt? 

 Kan je daar iets meer over zeggen? 

 Wat bedoel je daar juist mee? 

 

Beschrijving van deelnemers: tijdens pauze / na afloop van het gesprek lijstje laten invullen door 

deelnemers 

 lln 

o naam: 

o geboortedatum: 

o geboorteland: 

o school:  

o stad / gemeente waar ik naar school ga: 

o Ik ben een jongen / meisje: 

o Taal die ik thuis praat met mijn ouders: 

o Taal die ik thuis praat met mijn broers of zussen: 

o E-mailadres (als je dat hebt) 
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Verloop van FG CLB, ZV, Lkr en BSH 

0. Voor de start van het gesprek (10 minuten) 

 Naamkaartjes uitdelen 

 Iedereen neemt iets te drinken 

 Plaatsnemen 

 

1. Introductie (10 minuten) 

 Welkom:  

Van harte welkom allemaal op dit gesprek over buitenschoolse hulp. Dit is Noortje Vervoort 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, CLB-medewerker of lkr 

/ ZV, CLB-medewerker of BSH wordt gedaan. Nadien worden de opnames vernietigd. We kunnen 

verzekeren dat alle gegevens anoniem zullen verwerkt worden. Jullie namen worden nergens 

vermeld.  

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 

Wij werken al sinds vorig jaar aan dit onderzoeksproject over buitenschoolse hulp. Toen 

concentreerden we ons voornamelijk op ons vragenlijstonderzoek, waaraan je misschien zelf ook 

hebt deelgenomen (niet geldig BSH en lkr). Dit semester vinden er heel wat groepsgesprekken 

plaats met de bedoeling om het vragenlijstonderzoek aan te vullen en wat dieper op een aantal 

zaken te kunnen ingaan. Meer concreet voeren we in totaal 10 gesprekken met o.a. zv, lkr, clb-

medewerkers, buitenschoolse hulpverleners, ouders en lln.  

 Hoe ziet de bijeenkomst eruit, wat kunt u verwachten:  

We zitten hier vandaag samen met een aantal partners die een belangrijke rol spelen bij BSH. 

Meer bepaald zitten we hier samen met enkele leerkrachten, CLB-medewerkers en 

zorgverantwoordelijken die werkzaam zijn in het BaO/SO OF buitenschoolse hulpverleners, CLB-

medewerkers en zorgverantwoordelijken waarvan sommigen in het BaO en sommigen in het SO 

werken. Tijdens dit gesprek willen we jullie ervaringen met en jullie mening over buitenschoolse 

hulp leren kennen. We zijn ook geïnteresseerd in jullie suggesties ter verbetering bij het gebruik 

van buitenschoolse hulp. Wijzelf zien ‘buitenschoolse hulp’ als de hulp voor een lln door een 

persoon die niet verbonden is aan de school. Hulp door een logopedist, psycholoog, kinesist zijn 

hier voorbeelden van. Er zijn ook psychologen en logopedisten die in een school werken, maar 

die bedoelen we hier niet. 

We vinden het belangrijk dat u deze avond / namiddag kan praten over uw persoonlijke 

ervaringen. We zitten hier samen met mensen die verschillende achtergronden hebben, 

verschillende functies uitoefenen en daardoor ook verschillende ervaringen hebben. Het is 

daarom niet de bedoeling dat jullie het eens worden met elkaar; jullie ervaringen kunnen 
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gewoon naast elkaar staan. We vinden alle meningen waardevol. Doordat jullie elkaars visies 

leren kennen, kan dit gesprek ook leerrijk zijn voor jullie.  

We zien onze rol vandaag niet als experts in BSH 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, kan het voorkomen dat 

we mensen onderbreken en het gesprek een andere richting geven. Ik zal het gesprek leiden, en 

af en toe zal Noortje 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. 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 (lkr, zv, clb of BSH) (FG met BSH: en of u werkt in het basis- of 

secundair onderwijs). 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 ‘sleutelvragen FG Clb, lkr, zv en BSH’ 

Algemene aandachtspunten:  

o bewaken om niet in tegengestelde standpunten terecht te komen, benadrukken dat het 
interessant kan zijn om het perspectief van de andere eens te bekijken.  

o De timing van het stellen van een vraag is belangrijk: vraag stellen op een moment dat 
het zich aanbrengt, kans niet laten liggen. 

o Suggesties ter verbetering bevragen! 
o Geen opsplitsing in twee luiken zoals bij ouders  dadelijk vragen hoe zou het beter zijn, 

vertrekken van uit concrete situatie. Als normatieve niet aan bod komt, wel achteraf als 
aparte vraag stellen. 
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o Als deelnemers teveel vanuit een ander perspectief praten, gerichtere vragen stellen. Bv. 
wanneer een lkr steeds praat over wat ze heeft meegemaakt met haar zoon, zeggen ‘en 
hoe ervaar je dat als leerkracht?’. 

 

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… zien de andere dat ook zo? 
o Wat opvalt is dat… Dat zal nog aan bod komen in de volgende vragen. 
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… 
o Nu is het gesprek overgegaan naar… Kan ik het vorige thema samenvatten als… ? 

 

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? 
Als je geïnteresseerd bent, kunnen we de algemene bevindingen van deze FG doorgeven. In 

de loop van 2015 kan je het eindrapport ook online terugvinden. 

 

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 

 Buitenschoolse hulpverlener 
o Naam: 
o Opleiding: 
o Naam van organisatie / (groeps)praktijk waar men werkt + gemeente/stad: 
o Duid aan: privésector / gesubsidieerd  
o Kunnen uw cliënten voor uw diensten een beroep doen op terugbetaling door het 

ziekenfonds? Duid aan: ja / nee 
o Functie (en eventueel specialisatie): 
o Aantal jaar werkervaring in huidige functie: 
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o Leeftijd: 
o Geslacht: 

 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 
 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:  

 Leerkracht 
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) 
o Voor leerkrachten in het secundair onderwijs 

 Welk(e) vak(ken) doceer je:  
 In welke onderwijsvorm doceer je: A-stroom / B-stroom / ASO / BSO / KSO / 

TSO 
o In welke jaren geef je les: 1ste jaar / 2de jaar / 3de jaar / 4de jaar / 5de jaar / 6de jaar / 7de 

jaar 
o Aantal jaar werkervaring als leerkracht: 
o Eventueel bijkomende functies op school: zorgcoördinator / leerlingenbegeleider/ 

graadcoördinator / ……………………………………………………………… / niet van toepassing 
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) 
o Aantal jaar werkervaring als zorgverantwoordelijke:  
o Totaal aantal jaar werkervaring in het onderwijs:  
o Leeftijd: 
o Geslacht: 
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Bijlage 18: Formulier voor geïnformeerde toestemming  

 

 

 

 

 

Onderzoek naar buitenschoolse hulp 

Wordt ingevuld door de deelnemers 

Hierbij verklaar ik, …………………………………………………………… (naam en voornaam), dat ik weet wat 

het doel en verloop is van dit groepsgesprek. In dit gesprek wordt gepeild naar onze ervaringen 

met en mening over buitenschoolse hulp. Ook suggesties ter verbetering worden bevraagd. Zo 

kan de zorg voor zoveel mogelijk kinderen verbeterd worden. Ik neem uit vrije wil deel aan dit 

onderzoek. 

De informatie die in dit onderzoek verzameld wordt, valt onder het toepassingsgebied van artikel 

7 van de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 

van de verwerking van persoonsgegevens. 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 doelen en mogen gepubliceerd worden, maar dit gebeurt in de vorm van 

gegevens over de hele groep. Ik weet dat al mijn gegevens strikt vertrouwelijk en anoniem zullen 

worden bewaard en verwerkt, gedurende het hele onderzoek. 

Ik kan op elk moment mijn deelname aan het gesprek stopzetten, 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 Prof. Karine Verschueren 

(contactgegevens zie hieronder).  

Datum: 

Naam en handtekening van de deelnemer: 

 

Naam en handtekening van de onderzoekers: 

 

Kathleen Bodvin  Prof. Dr. Karine Verschueren 
kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be  karine.verschueren@ppw.kuleuven.be 
016 32 59 74 

 
 016 32 61 06 

mailto:kathleen.bodvin@ppw.kuleuven.be
mailto:karine.verschueren@ppw.kuleuven.be
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Bijlage 19: Overzicht van de gesprekshandleidingen 

Sleutelvragen FG ouders en lln 

 

25/3, 18u-21u: FG ouders SO met en zonder BSH (12)– Vlaams-Brabant (PSI) en 27/3, 18u-21u: FG 

ouders BaO met en zonder BSH (12)– Antwerpen (de UA) 

 

 Eigen ervaringen met BSH (40 minuten) 

o Aan ouders met BSH: We gaan beginnen met een aantal vragen voor de ouders die 

wel beroep gedaan hebben op BSH voor hun kind. 

 Hoe is/was jullie persoonlijke ervaring met BSH?  

 Wat ging er vlot? Wat vond je goed aan de hulp door de BSH 

(aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Welke meerwaarde had BSH 

voor jullie kind?  

 Wat ging er niet zo vlot? Wat vond je daar niet zo goed aan? Welke 

moeilijkheden hebben jullie ervaren? 

 Alle ouders: Wat zou beter kunnen? Hoe zou dat beter kunnen? Wat denkt 

iedereen daarvan? 

o Aan ouders met BSH: Welke betekenis heeft BSH voor jullie? Welke impact heeft BSH 

op jullie kind/gezin (gehad)? 

o Aan ouders zonder BSH: We hebben ook een aantal vragen voor de ouders die geen 

beroep hebben gedaan op BSH.  

 Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Hebben jullie nooit nood gehad 

aan BSH? Of hebben jullie het soms wel overwogen om BSH in te schakelen 

voor uw kind? 

 Indien wel behoefte gehad:  

o Wat heeft gemaakt dat jullie er toch niet voor gekozen 

hebben? 

o Hoe kijken jullie hier nu op terug? Wat vinden jullie hier nu 

van? 

o Hoe zou dat beter kunnen? Wat zou moeten veranderen 

opdat je toch BSH zou kunnen inschakelen voor je kind? Vind 

je dat wenselijk, sneller BSH kunnen inschakelen? 

o Heeft jullie kind dan wel hulp gekregen binnen de school of 

door het CLB? 

 Indien niet behoefte gehad, aan alle ouders:  

o Sommige mensen vinden hun weg misschien niet naar BSH 

of maken misschien net te weinig gebruik van BSH. Kennen 

jullie mensen in jullie omgeving die geen hulp zoeken of 

krijgen, ook al kunnen ze die gebruiken? 

 Hoe komt dat volgens jullie? Waarom komen deze 

mensen niet terecht bij de BSH? Wat houdt hen 

tegen of wat staat hen in de weg om BSH te 

gebruiken? - financiële en culturele drempels 
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 Hoe zou dat beter kunnen? Wat zou moeten 

veranderen opdat men toch BSH zou kunnen 

inschakelen voor hun kind? 

 

 

 Besluitvormingsproces BSH (30 minuten) 

o Aan ouders met BSH:  

 Wat was de aanleiding of de reden om BSH in te schakelen? Waarom hebben 

jullie BSH ingeschakeld? 

o Aan alle ouders:  

 Waarom zetten mensen in het algemeen de stap naar BSH volgens jullie? 

Wat zijn nog andere redenen waarom mensen BSH inschakelen voor hun 

kind? 

 Wat vind je daarvan? Vinden jullie dat er soms te snel of te veel BSH 

wordt gebruikt door sommige mensen? Kunnen jullie dat wat 

uitleggen? 

 Hoe kan dat tegengegaan worden? Hoe zou dat beter kunnen? 

o Aan ouders met BSH: 

 Wie was betrokken bij de beslissing om BSH in te schakelen 

(schoolpersoneelsleden, CLB of enkel ouders en BSH)? Wie nam welke 

beslissingen? Kwam het voorstel van BSH door de school, het CLB of door 

jullie zelf? 

 Hoe zijn jullie in contact gekomen met de hulpverlener waar je uiteindelijk 

voor gekozen hebt? Wie nam contact op met de BSH? – toeleiding naar BSH 

 Wat vond je daarvan? Wat zou je anders gedaan hebben? Wat zou je liever 

gehad hebben? Wie zou welke taken moeten opnemen? 

 

Pauze (15 minuten) 

 

o Aan ouders met BSH: Wat zou er volgens jullie voor gezorgd kunnen hebben dat je 

kind geen beroep moest doen op BSH? Op welke andere manier kon het probleem 

van jullie kind/gezin/… nog aangepakt worden? Wat zijn goede alternatieven voor 

BSH? Welke andere hulpbronnen zijn aanwezig en kunnen misschien meer ingezet 

worden (bv hulp door familie, vrienden, meer hulp door de school…)?  

 

 Afstemming BSH en zorg op school (25 minuten) 

o Ouders met BSH: Wist een leerkracht of iemand anders op school dat je kind BSH 

kreeg (aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Waarom wel/niet? 

 Alle ouders: In welke gevallen is het nodig dat de school op de hoogte is van 

de BSH? In welke gevallen is dit minder nodig of wenselijk? 

o Ouders met BSH: Sloot de BSH aan bij wat er op school gedaan werd en omgekeerd 

(sloot de zorg op school aan bij wat er bij de BSH gedaan werd)? Hoe merkte je dat? 

Kan/kon je kind de hulp die het krijgt/kreeg van de BSH (aanvullen: logopedist, 
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psycholoog…) ook gebruiken op school? Of stond de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) eerder los van de school?  

 Indien ja: op welke manier werd ervoor gezorgd dat de BSH en de zorg op 

school bij elkaar aansloten?  

 Was er overleg tussen de BSH en de school? Wie was daar doorgaans 

bij? Hoe verliep dat overleg? Wat werd er besproken op dit overleg? 

Hoe vaak werd er overlegd (bij aanvang van de BSH of ook nog 

tijdens het verloop van de BSH)? 

 Werd er informatie uitgewisseld? Werden er afspraken gemaakt 

(over bijvoorbeeld de methodieken in de dagelijkse klaspraktijk)?  

 Wat kon er beter? Bij vermelding van minpunten: Waarom liep dat minder 

goed, denk je? 

o Alle ouders:  

 In welke situaties zouden de school en de BSH moeten samenwerken? In 

welke situaties is dat misschien minder nodig?  

 Wat zou er moeten veranderen opdat de school en de BSH beter 

samenwerken wanneer dat nodig is? 

 

 Wenselijkheid en risico’s: alle ouders (20 minuten) 

o BSH kan voor- en nadelen hebben. Wat zijn volgens jullie de voordelen van BSH? Wat zijn 

in het algemeen mogelijke goede gevolgen van het gebruik van BSH?  

 Wat verloopt er al heel goed volgens jullie? 

o Wat zijn volgens jullie de nadelen van BSH? Wat zijn in het algemeen slechte gevolgen 

van het gebruik van BSH? (Indien dit niet vanzelf aan bod komt: je zou kunnen denken 

dat BSH voor grotere ongelijke onderwijskansen kan zorgen. Hiermee bedoelen we dat 

de kloof tussen leerlingen uit rijke en arme gezinnen of Vlaamse en Turkse/Marokkaanse 

gezinnen vergroot zou worden, bijvoorbeeld doordat niet iedereen de nodige BSH kan 

betalen of door culturele verschillen tussen de leerlingen en de BSH. Hoe zien jullie dat? 

Denk je dat BSH leidt tot ongelijke onderwijskansen? Wat zou hieraan gedaan kunnen 

worden?) 

 Wat zou er beter kunnen? Hoe zou dat beter kunnen? 

 

 Diagnoses (20 minuten). We gaan het nu hebben over diagnoses en diagnostiek en wat jullie 

daarvan vinden. 

o Is het jullie ervaring dat een diagnose een voorwaarde is voor hulp, binnen en/of buiten 

de school? 

 Wat vinden jullie daarvan? Wat zou er beter kunnen? 

o Voor ouders waarvan kind een diagnose heeft: Welke impact heeft de diagnose op (de 

schoolloopbaan van) uw kind gehad? Welke betekenis heeft die diagnose voor jullie? 

Wat is er veranderd sinds uw kind deze diagnose heeft?  

o Wat zijn de voordelen van een diagnose volgens jullie? 

o Wat zijn de nadelen van een diagnose volgens jullie? Vinden jullie dat een diagnose de 

negatieve kanten van een kind benadrukken? 
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FG kansarmen: focusgroepen met KA ouders  

 Ervaringen bij BSH (50 minuten): We gaan beginnen met een aantal vragen voor ouders die 

BSH hebben ingeschakeld voor hun kind. 

o Aan ouders met BSH: Denk eens terug aan de keren dat je kind naar de BSH 

(aanvullen: logopedist, psycholoog… o.b.v. voorstelling van ouders) is gegaan.  

 Hoe lang gaat of ging je kind daar naartoe? 

 Waarom ging je kind daar naartoe? 

 Wat werd er gedaan bij de BSH? 

 Wat ging er vlot? Wat ging er niet zo vlot? Wat vond je goed aan de hulp 

door de BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Wat vond je daar niet zo 

goed aan? 

 Aan alle ouders: Wat had er beter gekund? Hoe had dat beter gekund? 

o FG ouders met migratiegeschiedenis: Denk je dat deze hulp anders is verlopen bij jou 

dan bij gezinnen die niet behoren tot een Turkse/Marokkaanse culturele 

gemeenschap? Op welke vlakken? 

 Voor ouders die opvoedingsondersteuning hebben gekregen: Denk je dat ze 

bij de opvoedingsondersteuning andere zaken benadrukken bij jullie omdat 

jullie behoren tot een Turkse/Marokkaanse culturele gemeenschap? 

 Voor ouders waarvan de kinderen een diagnostisch onderzoek zijn 

ondergaan: Vinden jullie dat deze test voldoende rekening houden met jullie 

migratieachtergrond (bv. verschil in moedertaal)? 

 Heb je het gevoel dat de BSH jullie voldoende goed begrepen of merkten 

jullie hinder door een verschil in culturele achtergrond? 

 Heb je het gevoel dat de BSH even duidelijk was voor jullie als voor ouders 

zonder migratieachtergrond/ouders die behoren tot de Vlaamse culturele 

gemeenschap? Waarom denk je dat? 

 Heb je het gevoel dat je de hulpverlening anders ervaart doordat je behoort 

tot een Turkse/Marokkaanse culturele gemeenschap? Kan je dat wat meer 

uitleggen? Op welke vlakken denk je dat jouw ervaring verschilt van de 

ervaring van mensen die geen migratieachtergrond hebben? 

o FG ouders zonder migratiegeschiedenis: Denk je dat deze hulp anders is verlopen bij 

jou dan bij gezinnen die meer financiële middelen hebben? Op welke vlakken?  

 Heb je het gevoel dat de BSH voldoende afgestemd was op jullie gezin of 

merkte je dat de BSH eerder afgestemd was op een gezin met meer 

financiële middelen? Waaraan merk(te) je dat? 

 Hebben jullie bepaalde moeilijkheden ervaren die ouders met meer 

financiële middelen niet zouden ervaren?  

 Zijn jullie misschien op financiële drempels gestoten? Kan je daar 

wat meer bij vertellen? 

 Heb je het gevoel dat je de hulpverlening anders ervaart dan mensen met 

meer financiële middelen? Kan je dat wat meer uitleggen? Op welke vlakken 

denk je dat jouw ervaring verschilt van de ervaring van mensen met meer 

financiële middelen? 
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o Aan ouders met BSH: Heeft deze BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…) je kind 

kunnen helpen of niet? Kan je uitleggen waarom je vindt dat de BSH je kind wel of 

niet heeft kunnen helpen? 

 Op welk vlak heeft de BSH je kind geholpen? Heeft deze logopedist, 

psycholoog… je kind kunnen helpen op school, in de klas of bij je thuis? 

Waaraan merk(te) je dat? 

 Op welk vlak heeft de BSH je kind te weinig geholpen volgens jou? Waaraan 

merk(te) je dat? 

 Hoe zou dat beter kunnen? 

o Aan ouders met BSH: Wat heeft die BSH voor jullie betekend? Welke invloed heeft 

BSH op jullie kind/gezin (gehad)? 

o Aan ouders zonder BSH: We hebben ook een aantal vragen voor de ouders die geen 

beroep hebben gedaan op BSH.  

 Kunnen jullie daar iets meer over zeggen? Hebben jullie nooit nood gehad 

aan BSH? Of hebben jullie het soms wel overwogen om BSH in te schakelen 

voor uw kind? 

 Indien niet behoefte gehad, aan alle ouders: Sommige mensen 

vinden hun weg misschien niet naar BSH of maken misschien net te 

weinig gebruik van BSH. Kennen jullie mensen in jullie omgeving die 

geen hulp zoeken of krijgen, ook al kunnen ze die gebruiken? 

o Hoe komt dat volgens jullie? Waarom komen deze mensen 

niet terecht bij de BSH? Wat houdt hen tegen of wat staat 

hen in de weg om BSH te gebruiken? - financiële en culturele 

drempels 

o Hoe zou dat beter kunnen? Wat zou moeten veranderen 

opdat men toch BSH zou kunnen inschakelen voor hun kind? 

 Indien wel behoefte gehad:  

o Wat heeft gemaakt dat jullie er toch niet voor gekozen 

hebben? 

 FG ouders met migratiegeschiedenis:  

 Had je bang voor culturele verschillen?  

 Was de BSH te duur? 

 FG ouders zonder migratiegeschiedenis:  

 Was de BSH te duur? 

o Hoe kijken jullie hier nu op terug? Wat vinden jullie hier nu 

van?  

o Hoe zou dat beter kunnen? Wat zou moeten veranderen 

opdat je toch BSH zou kunnen inschakelen voor je kind? Vind 

je dat wenselijk, sneller BSH kunnen inschakelen? 

o Heeft jullie kind dan wel hulp gekregen binnen de school of 

door het CLB? 

 

 Besluitvormingsproces BSH (30 minuten in totaal) 

o Aan ouders met BSH:  
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 Wat was de aanleiding of de reden om BSH in te schakelen? Waarom hebben 

jullie BSH ingeschakeld? 

o Aan alle ouders:  

 Waarom zetten mensen in het algemeen de stap naar BSH volgens jullie? 

Wat zijn nog andere redenen waarom mensen BSH inschakelen voor hun 

kind? 

 FG ouders met migratiegeschiedenis: denken jullie dat ouders uit de 

Turkse/Marokkaanse culturele gemeenschap om andere redenen 

BSH inschakelen dan ouders uit de Vlaamse culturele gemeenschap? 

 FG ouders zonder migratiegeschiedenis: denken jullie dat ouders 

met minder financiële middelen om andere redenen BSH 

inschakelen dan ouders met meer financiële middelen? 

 Wat vind je daarvan? Vinden jullie dat er soms te snel of te veel BSH 

wordt gebruikt door sommige mensen? Kunnen jullie dat wat 

uitleggen? 

 Hoe kan dat tegengegaan worden? Hoe zou dat beter kunnen? 

o Aan ouders met BSH: 

 Wie was betrokken bij de beslissing om BSH in te schakelen 

(schoolpersoneelsleden, CLB of enkel ouders en BSH)? Wie nam welke 

beslissingen? Kwam het voorstel van BSH door de school, het CLB of door 

jullie zelf? 

 Hoe zijn jullie in contact gekomen met de hulpverlener waar je uiteindelijk 

voor gekozen hebt? Wie nam contact op met de BSH? – toeleiding naar BSH 

 Wat vond je daarvan? Wat zou je anders gedaan hebben? Wat zou je liever 

gehad hebben? Wie zou welke taken moeten opnemen. 

 

 

Pauze (15 minuten) 

 

o Aan ouders met BSH: Wat zou er volgens jullie voor gezorgd kunnen hebben dat je 

kind geen beroep moest doen op BSH? Op welke andere manier kon het probleem 

van jullie kind/gezin/… nog aangepakt worden? Wat zijn goede alternatieven voor 

BSH? Welke andere hulpbronnen zijn aanwezig en kunnen misschien meer ingezet 

worden (bv hulp door familie, vrienden, meer hulp door de school…)?  

 

 Afstemming BSH en zorg op school (25 minuten) 

o Ouders met BSH: Wist een leerkracht of iemand anders op school dat je kind BSH 

kreeg (aanvullen: logopedist, psycholoog…)?  

 Waaraan merkte je dat / Hoe wist je dat iemand van op school daarvan op de 

hoogte was? 

 Waarom wel/niet? 

 Alle ouders: In welke gevallen is het nodig dat de school op de hoogte is van 

de BSH? In welke gevallen is dit minder nodig? 

o Ouders met BSH: Sloot de BSH aan bij wat er op school gedaan werd en omgekeerd 

(sloot de zorg op school aan bij wat er bij de BSH gedaan werd)? Hoe merkte je dat? 
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Kan/kon je kind de hulp die het krijgt/kreeg van de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) ook gebruiken op school? Of stond de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) eerder los van de school?  

 Indien ja: op welke manier werd ervoor gezorgd dat de BSH en de zorg op 

school bij elkaar aansloten?  

 Was er overleg tussen de BSH en de school? Wie was daar bij? Hoe 

verliep dat overleg? Wat werd er besproken op dit overleg? Hoe 

vaak werd er overlegd (bij aanvang van de BSH of ook nog tijdens het 

verloop van de BSH)? 

 Werd er informatie doorgegeven? Werden er afspraken gemaakt 

(over bijvoorbeeld de methodieken in de dagelijkse klaspraktijk)?  

 Wat kon er beter? Bij vermelding van minpunten: Waarom liep dat minder 

goed, denk je? 

o Alle ouders:  

 In welke situaties zouden de school en de BSH moeten samenwerken? In 

welke situaties is dat minder nodig?  

 Wat zou er moeten veranderen opdat de school en de BSH altijd zouden 

kunnen samenwerken wanneer dat nodig is? 

 

 Wenselijkheid en risico’s: alle ouders (20 minuten) 

o BSH kan voor- en nadelen hebben. Wat zijn volgens jullie de voordelen van BSH? Wat zijn 

mogelijke goede gevolgen van het gebruik van BSH?  

 Wat verloopt er al heel goed volgens jullie? 

o Wat zijn volgens jullie de nadelen van BSH? Wat zijn slechte gevolgen van het gebruik 

van BSH? (Indien dit niet vanzelf aan bod komt: je zou kunnen denken dat BSH voor 

grotere ongelijke onderwijskansen kan zorgen. Hiermee bedoelen we dat de kloof tussen 

leerlingen uit rijke en arme gezinnen of Vlaamse en Turkse/Marokkaanse gezinnen 

vergroot zou worden, bijvoorbeeld doordat niet iedereen de nodige BSH kan betalen of 

door culturele verschillen tussen de leerlingen en de BSH. Hoe zien jullie dat? Denk je dat 

BSH leidt tot ongelijke onderwijskansen? Wat zou hieraan gedaan kunnen worden?) 

 Wat zou er beter kunnen? Hoe zou dat beter kunnen? 
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26/3, 13u-16u/14u-17u: FG lln lager onderwijs met BSH (12) – Limburg (op een school)  

 Ervaringen bij BSH (45 minuten) 

o Denk eens terug aan de keren dat je naar de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog… o.b.v. voorstelling van lln) bent gegaan.  

 Hoe lang ga of ging je daar naartoe? 

 Wil je vertellen waarom je daar naartoe ging? 

 Wat vond je daarvan? Vond je dat leuk of niet? Kan je uitleggen waarom je 

dat wel of niet zo leuk vond? 

 Wat deed je bij de BSH? 

 Wat ging er vlot? Wat ging er niet zo vlot? Wat vond je goed aan de hulp 

door de BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Wat vond je daar niet zo 

goed aan? 

 Wat zou er beter kunnen? Hoe zou dat beter kunnen?  

o Heeft deze BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…) jou kunnen helpen of niet? Kan 

je uitleggen waarom je vindt dat de BSH je wel of niet heeft kunnen helpen? 

 Indien ja: Op welk vlak heeft de BSH je geholpen? Heeft deze logopedist, 

psycholoog… jou kunnen helpen op school, in de klas of bij je thuis? Doe je 

het nu op school of in de klas beter? Voel je je nu op school of in de klas 

beter? Voel je je nu bij jouw thuis beter? Waaraan merk(te) je dat? 

 Indien nee: hoe komt het volgens jou dat de BSH je niet heeft kunnen 

helpen? Welke moeilijkheden waren er? 

 Besluitvormingsproces BSH (15 minuten) 
o Wie heeft er beslist dat je naar de BSH ging?  
o Vond je dat een goed idee? Waarom wel of niet?  
o Werd aan jou gevraagd of je dat een goed idee vond? 
o Had je voor je naar de BSH ging al veel hulp gekregen op school? Welke? Ging die 

hulp nog door als je naar de BSH ging? 
 Wat vind je daarvan? 

 

Pauze (15 minuten) 

 Afstemming BSH en zorg op school (25 minuten) 

o Wie helpt jou op school als je het ergens moeilijk mee hebt? Bij wie kan je terecht als 

je problemen hebt op school? Is het heel duidelijk voor jou waar je op school terecht 

kan bij moeilijkheden of problemen? 

o Weet/wist een leerkracht of iemand anders op school dat je hulp kreeg van een BSH 

(aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Waaraan merkte je dat / Hoe wist je dat 

iemand van op school daarvan op de hoogte was? 

o Kan/kon je de hulp die je krijgt/kreeg van de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) ook gebruiken op school? Of stond de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) eerder los van de school?  

 Wat vond je daarvan?  

 Diagnoses (15 minuten) 

o Is er bij jou een diagnose vastgesteld? 

 Indien ja: 
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 Beschrijf eens hoe je je voelt bij je diagnose. Wat betekent deze 

diagnose voor jou? 

 Wat veranderde er in je leven sinds je een diagnose hebt? 

o Helpt jouw diagnose jou, binnen/buiten de school? Leg uit. 

Heb je het gevoel dat je beter geholpen wordt sinds je een 

diagnose hebt? 

o Maakt jouw diagnose je leven moeilijker? Leg uit. 

o Reageren mensen anders sinds je een diagnose hebt? Leg 

uit. 

 Wat vind je van jouw diagnose? Ben je het ermee eens / oneens? 

 Wat vinden jullie ouders daarvan volgens jullie? Vinden ze het goed 

dat je een diagnose hebt gekregen of niet? 

 Wat vindt de school daarvan volgens jullie? Vinden ze het goed dat je 

een diagnose hebt gekregen of niet? 

 

 

2/4, 13u-16u/14u-17u: FG lln SO met BSH (12) – West-Vlaanderen 

 

 Ervaringen bij BSH (45 minuten) 

o Denk eens terug aan de keren dat je naar de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog… o.b.v. voorstelling van lln) bent gegaan.  

 Hoe lang ga of ging je daar naartoe? 

 Wil je vertellen waarom je daar naartoe ging? 

 Wat vond je daarvan? Vond je dat leuk of niet? Kan je uitleggen waarom je 

dat wel of niet zo leuk vond? 

 Wat deed je bij de BSH? 

 Wat ging er vlot? Wat ging er niet zo vlot? Wat vond je goed aan de hulp 

door de BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…)? Wat vond je daar niet zo 

goed aan? 

 Wat zou er beter kunnen? Hoe zou dat beter kunnen?  

 Welke betekenis heeft/had deze BSH voor jou? 

o Heeft deze BSH (aanvullen: logopedist, psycholoog…) jou kunnen helpen of niet? Kan 

je uitleggen waarom je vindt dat de BSH je wel of niet heeft kunnen helpen?  

 Indien ja: Op welk vlak heeft de BSH je geholpen? Heeft deze logopedist, 

psycholoog… jou kunnen helpen op school, in de klas of bij je thuis? Doe je 

het nu op school of in de klas beter? Voel je je nu op school of in de klas 

beter? Voel je je nu bij jouw thuis beter? Waaraan merk(te) je dat? 

 Indien nee: hoe komt het volgens jou dat de BSH je niet heeft kunnen 

helpen? Welke moeilijkheden waren er? 

 Besluitvormingsproces BSH (15 minuten) 
o Wie heeft er beslist dat je naar de BSH ging?  
o Vond je dat een goed idee? Waarom wel of niet?  
o Werd aan jou gevraagd of je dat een goed idee vond? 
o Had je voor je naar de BSH ging al veel hulp gekregen op school? Welke? Ging die 

hulp nog door als je naar de BSH ging? 
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 Wat vind je daarvan? 
 

Pauze (15 minuten) 

 

 Afstemming BSH en zorg op school (25 minuten) 

o Wie helpt jou op school als je het ergens moeilijk mee hebt? Bij wie kan je terecht als 

je problemen hebt op school? Is het heel duidelijk voor jou waar je op school terecht 

kan bij moeilijkheden of problemen? 

o Weet/wist een leerkracht of iemand anders op school dat je hulp kreeg van een BSH 

(aanvullen: logopedist, psycholoog…)?  

 Indien ja:  

 Hoe wist je dat iemand van op school daarvan op de hoogte was? 

 Waaraan merkte je dat? 

o Kan/kon je de hulp die je krijgt/kreeg van de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) ook gebruiken op school? Of stond de BSH (aanvullen: logopedist, 

psycholoog…) eerder los van de school?  

 Wat vond je daarvan? Vind je het nodig dat de school en de BSH (aanvullen: 

logopedist, psycholoog…) overleggen? Wat kon er beter? 

 Diagnoses (15 minuten) 

o Is er bij jou een diagnose vastgesteld? 

 Indien ja: 

 Beschrijf eens hoe je je voelt bij je diagnose. Wat betekent deze 

diagnose voor jou? 

 Wat veranderde er in je leven sinds je een diagnose hebt? 

o Helpt jouw diagnose jou? Leg uit. Heb je het gevoel dat je 

beter geholpen wordt sinds je een diagnose hebt? 

o Maakt jouw diagnose je leven moeilijker? Leg uit. 

o Reageren mensen anders sinds je een diagnose hebt? Leg 

uit. 

 Wat vind je van jouw diagnose? Ben je het ermee eens / oneens? 

 Wat vinden jullie ouders daarvan volgens jullie? Vinden ze het goed 

dat je een diagnose hebt gekregen of niet? 

 Wat vindt de school daarvan volgens jullie? Vinden ze het goed dat je 

een diagnose hebt gekregen of niet? 

o Wat zijn volgens jullie de voor- en nadelen van een diagnose? 
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Sleutelvragen FG ZV, CLB, lkr en BSH 

 

18/3, 18u-21u: FG ZV (4), lkr (4) en CLB (4) (SO)– Vlaams-Brabant (PSI) en 19/3, 14u-17u: FG ZV (4), 

lkr (4) en CLB (4) (BaO)– Antwerpen (UA)  

 

Besluitvormingsproces BSH18 

 

 Redenen beslissing tot BSH (of hulp door de school) – financiële / culturele drempels (20 

minuten) 

o Als er problemen worden gemeld bij een leerling, om welke redenen raadt u BSH aan of 

af? Als er problemen worden gemeld bij een leerling, in welke gevallen / 

omstandigheden / bij welke problematieken wordt er dan beslist om BSH in te 

schakelen? En in welke gevallen / omstandigheden / bij welke problematieken wordt er 

juist beslist om geen BSH in te schakelen (en bijvoorbeeld zorg op school te bieden)?  

 Zijn daar duidelijke afspraken rond gemaakt op school of op het CLB of wordt dit 

eerder geval per geval bekeken?  

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

 Wat zijn volgens jullie in het algemeen goede redenen om wel of net geen BSH 

aan te raden? (!) 

o In sommige gevallen of situaties kan er zowel hulp geboden worden door de school als 

door de BSH. Hoe maken jullie dan meestal de keuze tussen die twee vormen van hulp?  

 Wanneer beslissen jullie hulp door de school te bieden of door te verwijzen naar 

BSH? Zijn daar afspraken rond op school of op het CLB? (indien nog niet bij vraag 

1 aan bod gekomen) 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen?  

 

 Manier waarop beslissing tot BSH wordt genomen (10 minuten) 

o Hoe wordt meestal beslist om BSH in te schakelen? Op welke manier komt deze 

beslissing tot stand? Wat gebeurt er vanaf de aanmelding van het probleem? 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

o Wie is betrokken bij deze beslissing? Op welke manier zijn deze mensen betrokken bij 

deze beslissing? Wordt er overlegd tussen de school en het CLB bij het nemen van deze 

beslissing?  

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? (!) 

 

 Toeleiding naar BSH (15 minuten) 

o Wat gebeurt er nadat er is beslist om BSH in te schakelen? Hoe wordt de leerling of de 

ouder tot bij de BSH geleid?  

                                                           
18 Met deze concrete vragen, wordt een antwoord gezocht op de volgende OV: 

 Wat zijn jullie motieven voor het al dan niet aanraden van of instemmen met BSH? 

 Op welke manier spelen financiële en culturele factoren een rol bij de beslissing om al dan niet 
buitenschoolse hulp in te schakelen? 

 Wat is de rol van verschillende actoren (ouders, ZV en CLB-medewerkers) in het besluitvormingsproces bij 
de verwijzing naar BSH? (om het in volgorde van de vragen te zetten) 
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 Als er beslist is om BSH in te schakelen, wie van jullie neemt dan welke taken op 

zich? Wat doen de ZV, lkr dan? Wat doet het CLB dan? Verwijst de school of het 

CLB door?  

 Is er een vaste manier van werken hierbij? Is deze taakverdeling 

afhankelijk van de problematiek?  

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

o Welke moeilijkheden worden ervaren bij het inschakelen van BSH? Kan de leerling altijd 

terecht bij de nodige BSH? Is de nodige BSH voor iedereen even beschikbaar? 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

 

PAUZE (15 minuten) 

 

Relatie BSH en zorg op school19 

 

 Contacten tussen school en CLB bij BSH (10 minuten) 

 Hoe werken de school en het CLB samen wanneer er BSH wordt ingeschakeld voor een 

leerling?  

 Welke contacten zijn er tussen de school en het CLB bij het gebruiken van BSH 

door een leerling? Wat wordt er besproken tijdens contacten?  

 Wordt er informatie uitgewisseld? Zo ja, welke?  

 Worden er afspraken gemaakt? Zo ja, welke? 

 Is er opvolging van de BSH? Hoe verloopt die?  

 Zijn er hieromtrent reeds afspraken gemaakt? 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen lopen? Wat zou er best anders 

verlopen? 

 

 Contacten tussen school/CLB en BSH (10 minuten) 

We hebben het zonet gehad over de contacten tussen jullie (CLB – lkr, ZV) onderling in het kader van 

BSH voor een leerling. Nu willen we het graag hebben over de contacten die jullie hebben met de 

BSH.  

 Welke contacten zijn er tussen jullie (lkr, clb, zv) en de BSH? Wie is betrokken bij deze 

contacten? Hoe verlopen die contacten? Wat wordt er besproken tijdens die contacten?  

 Wordt er informatie uitgewisseld? Zo ja, welke? Geeft de school/CLB informatie 

door aan de BSH?  

 Worden er afspraken gemaakt? Zo ja, welke?  

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen lopen? Wat zou er best anders 

verlopen? 

                                                           
19 Met deze concrete vragen, wordt een antwoord gezocht op de volgende OV: 

 Onder welke voorwaarden kan BSH bijdragen tot meer effectieve geïntegreerde zorg? 

 In welke mate is de BSH afgestemd op de zorg op school?  
o Welke factoren zorgen voor een betere of minder goede afstemming?  
o Wat zijn de voorwaarden voor een optimale afstemming tussen BSH en het zorgaanbod op 

school? 

 In welke mate zou BSH moeten afgestemd zijn op de zorg op school? (normatief)  
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 Wordt er steeds doorverwezen naar dezelfde buitenschoolse hulpverleners of niet? 

Verwijzen jullie bijvoorbeeld steeds door naar dezelfde logopedist? Waarom is dat zo? 

 Verlopen deze contacten met de BSH steeds op dezelfde manier of zijn deze contacten 

altijd verschillend? Hoe komt dat?  

 Is het wenselijk om via een vast stramien te werken bij BSH? 

 

 Afstemming BSH en zorg op school / CLB (20 minuten) 

 Denk je dat BSH de zorg op school ten goede komt? Wanneer wel en wanneer niet? In 

welke omstandigheden wel en in welke omstandigheden niet? 

 In welke mate werken de school/CLB en de BSH samen in het kader van de problematiek 

van een leerling? Wordt de BSH afgestemd op de zorg op school? Is er complementariteit 

tussen wat er op school gedaan wordt en wat er bij de BSH gedaan wordt? Is er een soort 

van taakverdeling? Hoe gebeurt dat concreet? Kan je daar een voorbeeld van geven 

o.b.v. je ervaringen? 

 Wat vind je daarvan? Wat zou er beter kunnen en hoe zou dat beter kunnen? 

 In een ideale wereld zou de zorg op school en buitenschoolse zorg op elkaar afgestemd 

zijn. Welke aanpassingen zouden nodig zijn om dit ideaal te bereiken? Wat kunnen CLB-

medewerkers/ZV/BSH anders doen om dit te bereiken? 

 

Wenselijkheid / risico’s BSH20:21 

 

 Voor- en nadelen (15 minuten) 

o Wat heeft BSH te bieden, wat een school/CLB niet kan bieden? In welke omstandigheden 

vinden jullie BSH wenselijk en waarom? Wanneer is BSH noodzakelijk?  

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

o Wat zijn volgens jullie de nadelen van buitenschoolse hulp? Welke risico’s zijn verbonden 

aan het gebruik van BSH? In welke omstandigheden vinden jullie het gebruik van BSH 

risicovol of nadelig en waarom?  

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

 Wat zou gedaan kunnen worden om dit te voorkomen? 

o Welke impact of betekenis heeft BSH volgens jullie voor de leerlingen en gezinnen die 

deze hulp gebruiken? 

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

o Hebben jullie het gevoel dat het gebruik van BSH toegenomen is de laatste jaren? 

Waarom denk je dat? Hoe komt dat volgens jullie?  

 Wat vinden jullie daarvan? Zou het beter zijn dat dit terug zou afnemen of zien 

jullie voordelen? 

                                                           
20

 Met deze concrete vragen, wordt een antwoord gezocht op de volgende OV: 

 Vinden jullie het (toenemende) gebruik van BSH wenselijk? Onder welke omstandigheden en waarom?  

 Zien jullie risico’s aan het (toenemende) gebruik van BSH? Onder welke omstandigheden en waarom?  

 In welke mate dragen financiële en/of culturele drempels van BSH bij tot het in standhouden en vergroten 
van ongelijke onderwijskansen? 

 
21

 Indien tijdsgebrek, stel ik voor dit onderdeel minder diepgaand te bespreken. Dit komt immers uitvoeriger 
aan bod in de FG met BSH. 
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 Drempels bij BSH (indien nog niet eerder aan bod gekomen) (10 minuten) 

o Worden er soms drempels of moeilijkheden ervaren bij het gebruiken van BSH? Welke 

drempels of moeilijkheden zijn dat?  

o Wat zijn de gevolgen daarvan? – ongelijke onderwijskansen 

o Wat zou hieraan gedaan kunnen worden? Hoe zou dat beter kunnen? Welke 

maatregelen zijn nodig voor kansarmen (Indien nog niet aan bod gekomen, deze vraag 

eerst inleiden: BSH kost vaak veel en is minder toegankelijk voor of aangepast aan 

kansengroepen (kansarmen, allochtonen…), waardoor deze hulp niet in gelijke mate voor 

iedereen beschikbaar is…)? Welke maatregelen kunnen de ongelijke onderwijskansen 

tegengaan? 

 

 

Diagnostiek22 (15 minuten) 

 

 Welke rol speelt een diagnose bij het verkrijgen van hulp binnen de school? Is een diagnose een 

voorwaarde voor hulp op school? Verloopt de zorg op school anders wanneer je wel of geen 

diagnose hebt? 

o Welke gevolgen heeft dit volgens jullie? 

o Wat vinden jullie daarvan? Wat zou beter zijn? 

 Welke rol speelt een diagnose bij het verkrijgen van hulp buiten de school? Is een diagnose een 

voorwaarde voor buitenschoolse hulp? Verloopt het hulpverleningstraject anders naargelang je 

wel of geen diagnose hebt? – drempels BSH 

o Welke gevolgen heeft dit volgens jullie? 

o Wat vinden jullie daarvan? Wat zou beter zijn? 

 In welke mate vinden jullie dat een diagnose wenselijk is in een hulpverleningstraject?  

                                                           
22 Met deze concrete vragen, wordt een antwoord gezocht op de volgende OV: 

 Welke rol speelt een diagnose bij het verkrijgen van hulp?  
o In welke mate is een diagnose een voorwaarde voor hulp? 

 Binnen de school? 
 Buiten de school? 

 In welke mate speelt de noodzaak van een diagnose voor zorg een rol in de toegenomen verwijzing naar 
BSH?  

 In welke mate is een diagnose wenselijk in een hulpverleningstraject? (normatief) 
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31/3, 9u-12u: FG externe HV (6) en CLB (4) en ZV (2) (BaO en SO) – Oost-Vlaanderen (vestiging van 

VCLB Gent) 

 

Besluitvormingsproces BSH: 

 

 Redenen beslissing tot BSH (of hulp door de school) – financiële / culturele drempels (15 

minuten) 

o In welke situaties / gevallen / problematieken is volgens jullie zorg op school voldoende? 

In welke situaties / gevallen / problematieken is volgens jullie de zorg op school niet 

meer voldoende en zou BSH moeten ingeschakeld worden?  

o Zijn er langs de andere kant mensen die te vlug een beroep doen op BSH? Zo ja, welke? 

Kan je hier een concreet voorbeeld bij geven uit je ervaring? 

 Hoe zouden zulke situaties vermeden kunnen worden? 

o Wat zijn volgens jullie in het algemeen goede redenen om wel of net geen BSH aan te 

raden? (!) 

o Welke moeilijkheden worden ervaren bij het inschakelen van BSH? Komt iedereen die 

het nodig heeft volgens jullie terecht bij de BSH? 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

 Toeleiding naar BSH (15 minuten) 

o Hoe verloopt de aanmelding bij de BSH meestal? Op welke manieren komen lln tot bij de 

BSH?  

 Verwijst de school of het CLB meestal door naar de BSH?  

 Wie neemt er meestal als eerste contact op met de BSH (school, CLB of 

ouder/ll)? Vragen het CLB en de school meestal aan ouders om contact op te 

nemen met de BSH of contacteren het CLB of de school zelf de BSH? 

 Wat vind je daarvan? Hoe zou dat beter kunnen? 

 

 

Relatie BSH en zorg op school: 

 

 Contacten tussen school/CLB en BSH (20 minuten) 

 Wordt de school of het CLB altijd op de hoogte gebracht van de BSH? In welke situaties 

wel of niet? Waarom? 

 Wat vind je daarvan? In welke situaties is het wel of niet nodig dat de school op 

de hoogte is van de BSH? 

 Indien de school of het CLB op de hoogte is van de BSH: Welke contacten zijn er tussen 

de school (lkr, clb, zv) en de BSH? Wie is betrokken bij deze contacten? Hoe verlopen die 

contacten?  

 Wat wordt er besproken tijdens die contacten?  

 Wordt er informatie uitgewisseld? Zo ja, welke? Geeft de school/CLB 

informatie door aan de BSH? Geeft de BSH informatie door aan de 

school/CLB? 

 Worden er afspraken gemaakt? Zo ja, welke?  

 Wat vind je daarvan? Zijn er zaken die best anders kunnen verlopen? Hoe zou 

dat beter kunnen lopen? 
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 Voor de CLB-medewerkers en ZV: Verlopen deze contacten met de BSH steeds op 

dezelfde manier of zijn deze contacten altijd verschillend? Hoe komt dat?  

Voor de BSH: verlopen deze contacten met de CLB-medewerkers en/of ZV steeds op 

dezelfde manier of zijn deze contacten altijd verschillend? Hoe komt dat?  

 Is het wenselijk om via een vast stramien te werken bij BSH? 

 

PAUZE (15 minuten) 

 

 Afstemming BSH en zorg op school / CLB (20 minuten) 

 Denk je dat BSH de zorg op school ten goede komt? Wanneer wel en wanneer niet? In 

welke omstandigheden wel en in welke omstandigheden niet? 

 In welke mate werken de school/CLB en de BSH samen in het kader van de problematiek 

van een leerling? Wordt de BSH afgestemd op de zorg op school? Is er complementariteit 

tussen wat er op school gedaan wordt en wat er bij de BSH gedaan wordt? Is er een soort 

van taakverdeling? Hoe gebeurt dat concreet? Kan je daar een voorbeeld van geven 

o.b.v. je ervaringen? 

 Wat vind je daarvan?  

 In een ideale wereld zou de zorg op school en buitenschoolse zorg op elkaar afgestemd 

zijn. Welke aanpassingen zouden nodig zijn om dit ideaal te bereiken? Wat kunnen CLB-

medewerkers/ZV/BSH anders doen om dit te bereiken? 

 

 

Wenselijkheid / risico’s BSH: 

 

 Voor- en nadelen (20 minuten) 

o Wat heeft BSH te bieden, wat een school/CLB niet kan bieden? In welke omstandigheden 

vinden jullie BSH wenselijk en waarom? Wanneer is BSH noodzakelijk? 

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

o Wat zijn volgens jullie de nadelen van buitenschoolse hulp? Welke risico’s zijn verbonden 

aan het gebruik van BSH? In welke omstandigheden vinden jullie het gebruik van BSH 

risicovol of nadelig en waarom?  

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

 Wat zou gedaan kunnen worden om dit te voorkomen? 

o Kan BSH snel opgestart worden of moet men lang wachten voordat deze hulp kan 

starten? Wat zijn jullie ervaringen met de mogelijke wachtlijsten binnen de BSH?  

 Wat zou hieraan gedaan kunnen worden? 

o Welke impact of betekenis heeft BSH volgens jullie voor de leerlingen en gezinnen die 

deze hulp gebruiken? 

 Kunnen jullie hier een voorbeeld van geven o.b.v. jullie ervaring? 

o Hebben jullie het gevoel dat het gebruik van BSH toegenomen is de laatste jaren? 

Waarom denk je dat? Hoe komt dat volgens jullie?  

 Wat vinden jullie daarvan? Zou het beter zijn dat dit terug zou afnemen of zien 

jullie voordelen? 
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 Drempels bij BSH (indien nog niet eerder aan bod gekomen) (15 minuten) 

o Voor de BSH: Welke drempels of moeilijkheden ervaren jullie bij het verlenen van BSH? 

Verloopt de BSH bij iedere leerling even vlot? Wanneer loopt het juist vlot of moeizaam? 

– financiële / culturele drempels 

o Wat zijn de gevolgen daarvan? – ongelijke onderwijskansen 

o Wat zou hieraan gedaan kunnen worden? Hoe zou dat beter kunnen? Welke 

maatregelen zijn nodig voor kansarmen (Indien nog niet aan bod gekomen, deze vraag 

eerst inleiden: BSH kost vaak veel en is minder toegankelijk voor of aangepast aan 

kansengroepen (kansarmen, allochtonen…), waardoor deze hulp niet in gelijke mate voor 

iedereen beschikbaar is…)? Welke maatregelen kunnen de ongelijke onderwijskansen 

tegengaan? 

 

 

Diagnostiek (10 minuten) 

 

 Welke rol speelt een diagnose bij het verkrijgen van hulp buiten de school? Is een diagnose een 

voorwaarde voor buitenschoolse hulp? Verloopt het hulpverleningstraject anders naargelang je 

wel of geen diagnose hebt? – drempels BSH  

o Welke gevolgen heeft dit volgens jullie? 

o Wat vinden jullie daarvan? Wat zou beter zijn? 

 In welke mate vinden jullie dat een diagnose wenselijk is in een hulpverleningstraject? 
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