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Met het boek Zorgbeleid in het basisonderwijs heb je meteen een nuttig naslagwerk in handen als je als basis-
school jouw zorgbeleid op een beleidsmatige manier wil aanpakken. Het is tegelijk ook een praktijkboek geworden. 
 
Het boek bestaat uit vier hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een oriënterend en/of theoretisch gedeelte dat 
uitvoerig toegelicht en geïllustreerd wordt aan de hand van talrijke concrete bijlagen: 
 

• Hoofdstuk 1: Van gelijke onderwijskansen tot totale zorg in de basisschool. 

• Hoofdstuk 2: Werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling. 

• Hoofdstuk 3: Omgaan met diversiteit binnen taalvaardigheid in het basisonderwijs. 

• Hoofdstuk 4: Optimaliseren van het multidisciplinair overleg en invoeren van het handelingsplan in de 
basisschool. 

 
Het eerste hoofdstuk is het meest theoretische. Het geeft omstandig uitleg bij het GOK-decreet en schetst welke 
consequenties er voor het schoolteam en de individuele leerkrachten aan vast hangen. Dit gaat van het uitschrijven 
van een schoolvisie over het professionaliseren van de leerkrachten tot het introduceren van nieuwe werkmodellen 
zoals pro-actief werken en collegiale consultatie.  Verder toont dit hoofdstuk aan dat het toekennen van een zorg-
beleider aan elke school de nood aan een visie op zorg in het algemeen en een visie op de taak van de zorg-
begeleider in het bijzonder noodzakelijk maakt. Het uittekenen van een zorgcontinuüm waarin iedere betrokkene 
zijn plaats krijgt, is daarbij een belangrijk onderdeel. Voordat dit hoofdstuk wordt afgesloten met een uitgebreid 
praktijkvoorbeeld wordt de taak van de zorgbegeleider op het niveau van de school, de leerkracht en het kind 
gedetailleerd uitgeschreven. Veertien uit de praktijk geplukte bijlagen illustreren het voorgestelde traject. 
 
Het tweede hoofdstuk leert hoe de school prioritair kan werken aan de socio-emotionele ontwikkeling van haar 
leerlingen. De volgende aandachtspunten zijn hierbij zeer belangrijk: 
 

• Het ondersteunen van de socio-emotionele ontwikkeling is geen vak op zich maar moet gerealiseerd 
worden doorheen alle leerstofgebieden.  

• Het ondersteunen van de socio-emotionele ontwikkeling is een schoolgebeuren: er moet dan ook 
klasdoorbrekend gewerkt worden in heterogene groepen en men moet er zich van bewust zijn dat het 
niet beperkt kan blijven tot de leerlingen alleen. Alle deelnemers aan het schoolgebeuren hebben hier een 
taak. In die zin worden er dan ook belangrijke bruggen gelegd.  

• Het ondersteunen van de socio-emotionele ontwikkeling mag niet alleen gebeuren als er problemen zijn. 
Ook als alles goed gaat, moet er rond gewerkt worden. Dit heeft een zeer grote preventieve waarde.  

• Iedereen werkt het beste rond één en hetzelfde thema in verband met de socio-emotionele ontwikkeling. 
Enkel door hierover veelvuldig van gedachten te wisselen met alle deelnemers komt men tot een 
duurzaam project.  

• Werken rond de socio-emotionele ontwikkeling is een teamgebeuren: alle leerkrachten moeten bereid zijn 
om dit aan te pakken. Ook hier geldt dat veelvuldig overleg en frequente uitwisseling de garantie is voor 
een duurzaam schoolproject. 

 
Verder legt het hoofdstuk ook de nadruk op het feit dat de stijl van de leerkracht bepaalt of er al dan niet rond de 
socio-emotionele ontwikkeling kan gewerkt worden. Het benadrukt eveneens dat de socio-emotionele ontwikkeling 
van een kind kan gebruikt worden om ouders meer bij het schoolgebeuren te betrekken. 
 
Het derde hoofdstuk handelt over het aanpakken van de verschillen in taalvaardigheid bij de leerlingen. Het gaat 
dieper in op de verschillen tussen schooltaal en thuistaal. Daarnaast wordt benadrukt dat taalproblemen zoveel 
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mogelijk in de klas moeten worden opgelost. Dit houdt in dat de leerkracht over de nodige competenties zal 
moeten beschikken. Maar ook dat de kinderen in deze klas willen en kunnen leren. Dit heeft alles te maken met 
een gunstig klasklimaat waarin de leerkracht meer begeleider dan docent is. Een taakgerichte aanpak in de 
kleuter- en de lagere school waarbij de nadruk ligt op samenwerken, zal daarbij het hoogste leerrendement 
hebben. Tot slot geeft het hoofdstuk nog concrete voorbeelden van het testen van de taalvaardigheid van de 
leerlingen en het aanpakken van taalproblemen. 
 
Het vierde en laatste hoofdstuk toont hoe het mdo binnen dit zorgbeleid zijn belangrijke plaats behoudt. Het 
opstellen van een groepswerkplan of een individueel handelingsplan wordt hier praktisch uitgelegd. 
 

Zorgbeleid in het basisonderwijs is geen boek dat je in één ruk uitleest. Het is een werk dat je scannend leest zodat 
je weet wat er in staat, om er daarna naar terug te grijpen als je meer uitleg of concrete voorbeelden nodig hebt. 
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