De hertekening van het
onderwijslandschap
School en
zorgbeleid:
Een rots in de branding ????

Uitgangspunt

• Wanneer men aanneemt dat kinderen
mogen verschillen, aanvaardt men dat
zowel het leertraject als het begin- en
eindpunt mogen verschillen. Niet alle
kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en
op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En
niet alle leerlingen moeten op het einde
van het schooljaar op dezelfde wijze
geëvalueerd worden.

Drie peilers

• flexibele groepering van leerlingen
• flexibele groepering van leerkrachten
• curriculumdifferentiatie

Geen gemakkelijke opdracht

• een opdracht van het hele team
–
–
–
–

coördinatie
teamoverleg
collegiale ondersteuning
leerkansen

=

cultuur van
GEDEELDE
leerlingenzorg

De taak van de zorgcoördinator

• coördinatie van het zorgbeleid op het niveau van
de school of scholengemeenschap
• ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
• begeleiden van de leerlingen

=

een
ONDEELBAAR
geheel

Meerwaarde ?
– voor de school: men werkt op een doelgerichte wijze en
binnen een gedeelde visie op 'zorg voor leerlingen'.
Hierdoor ontstaat een meer duurzame manier van
werken die gaat behoren tot de cultuur van de school.
– voor de leerkrachten: zij krijgen meer inzicht in de aard
van de problemen en hun eigen rol daarin en worden
daardoor deskundiger in het omgaan met verschillen,
zowel preventief als remediërend.
– voor de kinderen: door beter tegemoet te komen aan
hun noden, zullen meer kinderen meer succes ervaren in
wat ze leren. Op die manier draagt een goed zorgbeleid
niet alleen bij tot het verhogen van de motivatie en het
welbevinden van de kinderen (en hun leerkrachten)
maar zorgt het er ook voor dat meer kinderen meer
voordeel halen uit het aanbod van de school. Ze leren
meer en beter. Bovendien krijgen meer kinderen de kans
om onderwijs te blijven volgen in een gewone school.

Waarom ?
• Het is belangrijk dat elke school een eigen
visie op haar zorgbeleid uittekent. Alle beschikbare uren dienen in deze visie op
leerlingenzorg te worden gekaderd. Met
andere woorden: een versnippering en een
'hokjesmentaliteit' waarbij gedacht wordt
in termen van 'soorten uren' voor 'soorten
kinderen' moet absoluut worden vermeden.

Achtergrond: Salamanca

Verklaring van Salamanca
We believe and proclaim that:
•

•
•

•

•

every child has a fundamental right to education, and must be
given the opportunity to achieve and maintain an acceptable level
of learning,
every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs,
education systems should be designed and educational programmes implemented to take into account the wide diversity of these
characteristics and needs,
those with special educational needs must have access to regular
schools which should accomodate them within a childcentered
pedagogy capable of meeting these needs,
regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving
education for all; moreover they provide an effective education to
the majority of children and improve the efficiency and ultimately
the cost-effectiveness of the entire education system.
10 juni 1994

De zorgstructuur op schoolniveau

De leerkracht als eerste verantwoordelijke
•

•
•
•
•
•
•
•
•

stimuleren en begeleiden van de didactische en socio-emotionele ontwikkeling van elke
leerling afzonderlijk: elke leerling heeft andere onderwijsbehoeften
toetsinformatie doorgeven aan interne en externe begeleiders
vorderingen van leerlingen schriftelijk vastleggen
signaleren, observeren en interpreteren van de toetsgegevens
handelingsplan opstellen
leerlingbesprekingen voorbereiden
zorgleerlingen aanmelden bij interne begeleider
regelmatig oudercontact en -rapportage
zorg dragen voor eigen permanente bijscholing

De interne zorgcoördinator
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opstellen van procedures en richtlijnen (vb. opzetten LVS)
organiseren van onderzoek en hulp
uitvoeren van eerstelijns-onderzoek
bewaken van procedures en afspraken
voorbereiden en voorzitten van besprekingen en overleg
regelmatig overleg met directeur
dossiervorming en dossierbeheer
verzamelen van toetsgegevens
coördineren van aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen
onderhouden van contacten met externe instanties
collegiale consultatie
leerkrachtondersteuning
uitbouwen en beheren orthotheek
klasobservaties van leerlingen
coachen van leerkrachten
contacten onderhouden met ouders
brugfunctie naar CLB
kennisoverdracht
analyseren en evalueren van de zorgverbreding
vernieuwingen introduceren in verband met het didactisch en sociaal-emotioneel
functioneren van de leerlingen binnen de school

De directie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eindverantwoordelijke voor de zorg binnen de school
besluitvorming rond zorgverbreding
regelmatig overleg met alle zorgbetrokkenen
nascholing stimuleren op gebied van de specifieke leerlingenzorg
begeleiden en evalueren interne zorgcoördinator
onderwijsvernieuwingen opvolgen en doorgeven
veranderingen en ontwikkelingen in verband met leerlingenzorg opvolgen en introduceren
proces- en productevaluatie van de interne leerlingenzorg
kwaliteitsbewaking van de interne leerlingenzorg
uitbouwen en in stand houden van extern zorgnetwerk
verstrekken van de voor de uitbouw van de leerlingenzorg noodzakelijke middelen

De psycholoog
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

uitvoeren van observaties, psychologisch of pedagogisch-didactisch onderzoek na voorafgaande informatie van de ouders door leerkracht of interne zorgcoördinator en mits hun
uitdrukkelijke toestemming
overleg met zorgcoördinator over de aangemelde probleemleerlingen met daaruitvolgende taakverdeling
terugkoppeling van de observatie- en onderzoeksgegevens naar ouders, interne zorgcoördinator en leerkracht
ondersteuning geven bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen
bijwonen van leerlingbesprekingen en intern zorgoverleg
ondersteunen van interne zorgcoördinator bij opzetten en uitwerken van de zorgstructuur
op school
indien gewenst, begeleiden van leerkrachten met betrekking tot leerlingen met leer- en
ontwikkelingsproblemen
ouders en leerkrachten ondersteunen bij onderlinge communicatie
regelmatig overleg met directie en interne zorgcoördinator
kennisoverdracht op leerkrachtbijeenkomsten

De maatschappelijk werker
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

uitvoeren van observaties, leerling- en oudergesprekken na voorafgaande informatie van
de ouders door leerkracht of interne zorgcoördinator en mits hun uitdrukkelijke toestemming
overleg met zorgcoördinator over de aangemelde probleemleerlingen met daaruitvolgende taakverdeling
uitvoeren van huisbezoeken
ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning
begeleiden van de observaties van leerlingen binnen een sociale context
doorverwijzingen naar externe hulpverleners
opvolgen van het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen en het sociale klimaat
van de school
selectief deelnemen aan leerlingenbesprekingen
ouders en leerkrachten ondersteunen bij onderlinge communicatie
regelmatig overleg met directie en interne zorgcoördinator
kennisoverdracht op leerkrachtbijeenkomsten
tussenkomsten naar (niet) rechtstreeks toegankelijke hulpverlening

De schoolarts- en -verpleegster
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

uitvoeren van observaties, leerling- en oudergesprekken na voorafgaande informatie van
de ouders door leerkracht of interne zorgcoördinator en mits hun uitdrukkelijke toestemming
overleg met zorgcoördinator over de aangemelde probleemleerlingen met daaruitvolgende taakverdeling
uitvoeren van huisbezoeken
doorverwijzingen naar externe hulpverleners
opvolgen van de gezondheid van de leerlingen
selectief deelnemen aan leerlingenbesprekingen
ouders en leerkrachten ondersteunen bij onderlinge communicatie
regelmatig overleg met directie en interne zorgcoördinator
kennisoverdracht op leerkrachtbijeenkomsten
verplichte medische begeleiding

Overlegvormen
•

•

•

•

•

Intern zorgoverleg:
– interne zorgcoördinator
– schoolpsycholoog
– andere disciplines volgens noodzaak
Klasbesprekingen:
– interne zorgcoördinator
– leerkracht
Individuele leerlingbesprekingen:
– interne zorgcoördinator
– leerkracht
– schoolpsycholoog/maatschappelijk werker/schoolarts of – verpleegster
– andere disciplines volgens noodzaak
– ouders indien wenselijk
Overleg met externe hulpverleners:
– interne zorgcoördinator
– leerkracht
– schoolpsycholoog/maatschappelijk werker/schoolarts of – verpleegster
– andere disciplines volgens noodzaak
– ouders indien wenselijk
– externe hulpverleners
Informeel overleg

Interactief onderwijs
• basisbehoeften van kinderen:
– competentie
– autonomie
– relatie

• pedagogisch klimaat gekenmerkt door:
–
–
–
–

veiligheid
ondersteuning
vertrouwen
uitdaging

• instrumenten:
– instructie
– interactie
– klassenmanagement

Interactie tussen leerling en leerkracht
gelden slechts voor een
periode van maximaal 2
maanden, omwille van de
ontwikkeling van de
kinderen

ondersteuningsbehoefte
(socio-emotioneel)

instructiebehoefte
(didactisch)

instructie

interactie

klassenmanagement

Hulpmiddel: differentiatie
meer gewenst
• Differentiatie in de groep
– werken met de hele groep
– werken met subgroepen
– werken met individuele leerlingen

• Differentiatie in de school
– instructiegroepen
– taakklas

• Differentiatie buiten de school
– behandeling

minder gewenst

Vier aspecten van goed onderwijs
• leraar en leerling maken samen onderwijs: beiden
zijn actief. De leerling is mederegisseur van het onderwijsleerproces. Beide partners denken en handelen;
• wisselwerking tussen houvast en veiligheid enerzijds en voldoende uitdaging anderzijds;
• norm: leerling wordt zelfstandiger en is mede verantwoordelijk voor het eigen gedrag;
• kwaliteit van de interactie bepaalt voor een belangrijk deel de motivatie en voldoening van leerling een
leerkracht.
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