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1. M-DECREET
“M” Staat voor ”maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften”. Als een kind niet mee kan
op school dan is de belangrijkste vraag: wat heeft dit kind nodig om te leren? De school mag zich niet
blindstaren op de vraag wat er fout loopt. Het antwoord op de noden van het kind ligt in de eerste plaats in
het gewoon onderwijs. Elke gewone school moet een degelijk zorgbeleid uitbouwen en zoeken naar redelijke
aanpassingen. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften doen zo veel mogelijk mee in de gewone klas,
met aanpassingen en extra ondersteuning. Helpt dit alles niet genoeg, dan kan het kind naar het
buitengewoon onderwijs. Ouders, school en CLB werken samen.

https://www.klasse.be/reeks/m-decreet/
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
http://www.m-decreet.be/index.php
http://www.go-ouders.be

1.1. STICORDI
Met STICORDI-maatregelen ondersteunen we het leren van alle leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften, onafhankelijk van een officieel vastgestelde beperking (attest). Ze maken het
leerkrachten mogelijk om een sterke klasomgeving te ontwikkelen waarin alle leerlingen in staat gesteld
worden om de onderwijsdoelstellingen te behalen.
Stimuleren is aanmoedigen. Soms heeft een leerling niet genoeg zelfvertrouwen en durft hij of zij niet,
of niet goed, aan een taak beginnen. Soms begint de leerling wel, maar te voorzichtig. Het is altijd de
moeite om een leerling aan te moedigen.
Compenseren is vervangen: iets wegdoen en iets anders in de plaats doen. Soms is een taak (nog)
niet geschikt voor een leerling: als dat het geval is, heeft het weinig zin om de leerling aan die taak te
laten werken. Iedere leerling moet op elk moment iets zinvol doen in de klas. Als leerkracht kan je er
dan voor kiezen om deze leerling een andere taak te geven. Zo kan de leerling vorderen, dichter
komen bij de voorwaarde die nodig is om aan de moeilijke taak te beginnen, of om een ander doel te
bereiken.
Remediëren betekent dat je maatregelen neemt om de verschillen tussen de leerlingen in de groep
weg te werken, je helpt de leerling om bij te benen.
Dispenseren betekent kwijtschelden. Soms heeft een taak geen zin voor een leerling, in dat geval is
het een goed idee om de taak te laten vallen voor die leerling.
Het CLB kan samen met school op zoek gaan naar welke STICORDI-maatregelen het beste zijn voor de
leerling zodat hij/zij zich goed voelt in de klas en kan deelnemen aan het klasgebeuren.
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https://www.klasse.be/35929/omgaan-met-leerproblemen/
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/specifieke-onderwijsbehoeften/
http://www.sticordi.be/inspiratie

1.2. Ondersteuningsnetwerk
Wie geeft de ondersteuning?
Binnen het GO! onderwijs zullen zeven netwerken gevormd worden waarin scholen van het gewoon
onderwijs en het buitengewoon onderwijs de krachten zullen bundelen. Elke school behoort tot één van deze
netwerken. Binnen elk netwerk worden één of meerdere ondersteuningsteams samengesteld, die zullen
instaan voor de begeleiding. Op dit moment worden de ondersteuningsteams nog gevormd.
Wanneer krijgt je kind begeleiding?
Wanneer de school merkt dat jouw kind meer ondersteuning nodig heeft dan zij kan bieden (vanaf fase twee
van het zorgcontinuüm), zal ze de ouders en het CLB aanspreken. Samen wordt er besproken wat je kind
nodig heeft en hoe die noden ingevuld kunnen worden. Het CLB bepaalt of een (gemotiveerd) verslag nodig
is voor je kind, jij kan daar als ouder akkoord of niet akkoord mee gaan.
Met dit (gemotiveerd) verslag kan de school gewoon onderwijs een aanvraag tot ondersteuning indienen.
Binnen het ondersteuningsteam dat de ondersteuning zal bieden, wordt gekeken wie de leerling zal
begeleiden.
De ondersteuning gebeurt zo vaak als nodig en loopt zolang als nodig.
Wie krijgt begeleiding: de leerkracht of mijn kind?
Via het ondersteuningsmodel willen we, naast begeleiding van de leerling, ook de leerkrachten gaan
versterken. Zo zijn de leerkrachten beter gewapend om leerlingen met eenzelfde problematiek te
ondersteunen in de toekomst, zo leren ook zij bij. Wie welke ondersteuning nodig heeft (leerkracht en/of
leerling), dat wordt in principe besproken met school, ouders, ondersteuningsteam en CLB.
Kan je kind ook begeleiding van het ondersteuningsteam krijgen zonder (gemotiveerd) verslag?
Als er geen (gemotiveerd) verslag is opgesteld, dan kan je voor je ondersteuning van je kind beroep doen
op de zorgcoördinator (basisonderwijs) of leerlingenbegeleider (secundair onderwijs) van je school of op het
CLB.
Heb je een diagnose nodig om een (gemotiveerd) verslag op te maken?
Dat kan maar hoeft niet altijd. Of je een diagnose nodig hebt om een (gemotiveerd) verslag op te laten maken,
hangt ervan af. Jouw CLB kan je vertellen of en welke diagnoses je moet laten stellen.

2. INTEGRALE JEUGDHULP (IJH)
De doelstelling van Integrale Jeugdhulp (IJH) sluit zeer goed aan bij de missie van het CLB en bij de opdracht
van de scholen. Zorgen voor ontplooiingskansen en het bevorderen van welzijn, gezondheid en welbevinden
bij kinderen en jongeren staat centraal.
Samen met vijf andere sectoren - Bijzondere Jeugdbijstand, Centra Algemeen Welzijnswerk, Vlaams
Agentschap voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap, Geestelijke Gezondheidszorg, Kind &
Gezin, Centra voor Integrale Gezinszorg - wil IJH de activiteiten met betrekking tot kinderen en jongeren
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grondig op elkaar afstemmen.
Het CLB behoort tot de laagdrempelige hulpverleningsdiensten met een aanbod brede instap. Dit betekent
dat iedereen met om het even welk probleem terecht kan bij het CLB. Minderjarigen en hun ouders kunnen
er meteen terecht voor de eerste hulpverlening.

http://www.jeugdhulp.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/integrale-jeugdhulpverlening
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/integrale-jeugdhulp-en-het-clb

2.1. Decreet rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp
(DRM)
Het CLB maakt, net als organisaties uit 6 andere sectoren, deel uit van de Integrale
JeugdHulp. Al deze organisaties dienen de rechten van kinderen en jongeren zoals
beschreven in het Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale
Jeugdhulp te respecteren. Voor het CLB betekent dit dat we je altijd zullen uitleggen
wat een CLB doet en wat je van ons mag verwachten. We zullen nooit beslissingen
nemen zonder jou hierover te informeren en je mag je mening geven over onze hulp.
Wij houden een dossier bij waar je onder bepaalde voorwaarden toegang toe hebt.
Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) werd gebruikt als
basis.
http://wvg.vlaanderen.be/rechtspositie/
http://www.go-clb.be/
http://www.kinderrechtswinkel.be/
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3. METHODIEKEN
Het CLB hanteert de methodieken van handelingsgerichte diagnostiek, handelingsgericht werken en
oplossingsgericht begeleiden.

3.1. HandelingsGericht Werken (HGW)
HGW wil de kwaliteit van het onderwijs en van de leerlingbegeleiding verbeteren. HGW is van toepassing
wanneer leerlingen, schoolteams of ouders met een vraag, bezorgdheid of probleem naar het CLB komen.
HGW verloopt steeds volgens dezelfde fasen gaande van intake (wat is jouw vraag, bezorgdheid,
probleem,…?) tot het geven van advies.
HGW verloopt ook steeds volgens dezelfde principes:
De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
We gaan doelgericht en effectief om met verschillen tussen leerlingen.
We stemmen de aanpak af op datgene wat dit kind nu nodig heeft.
Methodiek van consultatieve leerlingenbegeleiding (is een methodiek om leerkrachten te
begeleiden bij het aanpakken van leer- of gedragsproblemen bij leerlingen in het onderwijs.
Bij deze methodiek wordt samen met de leerkracht gezocht naar oplossingen voor het leer- of
gedragsprobleem van een leerling.)
HGW verloopt volgens systematische procedures in fasen.
HGW is gericht op advisering
Een advies is iets waar school, ouders en kind achter staan
Het eindproduct is een uitvoerbaar advies? ‘een yes-advies’
HGW hanteert een transactioneel referentiekader
Dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht en van deze ouders: wat is er aan de hand en hoe
kunnen we het kind vooruit helpen?
Nood aan afstemming in de aanpak thuis en op school
Niet alleen focussen op het kind, maar ook op de interactie in het gezin en de school.
HGW acht samenwerken met school, ouders en kind cruciaal
CLB betrekt beide cliëntsystemen: leerling-leerkracht-schoolteam en kind-ouder-gezin
Samen met de cliënt nadenken over verklaringen en oplossingen
Praten mét ipv over de betrokken partijen: waar willen we naartoe?
Leerkrachten en zorgcoördinatoren zijn professionals
Ouders zijn ervaringsdeskundigen
School en ouders kiezen uit een aantal mogelijke adviezen. Ze zijn medeverantwoordelijk en
gemotiveerd voor het advies
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HGW besteedt aandacht aan positieve kenmerken
Wat vindt het kind leuk en waarin is het goed?
Wat doet de leerkracht, zorgcoördinator goed?
Wat gaat er goed in het gezin, de sociale omgeving?
Belang van cliëntperspectief: geen betutteling, geen stigmatisering, geen patiëntenrol
Bouwen op de krachten = pro-actief begeleiden
Positieve factoren verhogen verbondenheid

www.handelingsgerichtwerken.be

3.2. OplossingsGericht Begeleiden (OGB)
Probleemgericht of oplossingsgericht denken: het zijn twee totaal verschillende manieren om te kijken naar
dezelfde realiteit. De ene heeft als thema: Hoe werk je jezelf in de problemen? De andere: Hoe werk je jezelf
uit de problemen? Bij beide formules worden vragen gesteld over het probleem. Het verschil ligt in het soort
vragen. De eerste serie focust alleen op het probleem, de tweede op de reeds aanwezige oplossingen.
Het oplossingsgericht begeleiden is een model waarbij aan de hulpvrager geleerd wordt hun capaciteiten te
ontdekken en te gebruiken bij het oplossen van problemen.
Als CLB hanteren wij deze methodiek in elke begeleiding. We proberen de hulpvraag helder te krijgen en
degene met een hulpvraag te coachen in het actief zoeken naar mogelijke oplossingen. Het accent ligt op
de hulpbronnen van de hulpvrager en de deskundigheid van de hulpvrager.
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