
FASEN VAN HET ZORGCONTINUÜM 

 

Fase 0 : BREDE BASISZORG 

= preventieve basiszorg. De klasleerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking. Zijn 

preventieve en remediërende acties moeten de verschillen in ontwikkelen en leren van 

kinderen ondervangen.  

De school stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen, via een krachtige leeromgeving, en 

probeert problemen te voorkomen. Ze werkt daarom actief aan het verminderen van 

risicofactoren en aan het versterken van beschermende factoren. Ze volgt ook systematisch 

alle leerlingen op.  

Fase 1 : VERHOOGDE ZORG 

Soms volstaat de basiszorg niet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarom 

voorziet het schoolteam voor hen extra zorg. De zorgkracht van het schoolteam is in deze 

fase voldoende specifiek om hen de nodige ontwikkelingskansen en -stimulansen te bieden. 

Het is bij voorkeur de leerkracht die deze zorg realiseert binnen de normale klascontext, zo 

nodig ondersteund door het zorgteam. Leerlingen en hun ouders worden als 

ervaringsdeskundigen nauw bij de verhoogde zorg betrokken.  

Om leerkrachten te coachen en te ondersteunen bij het bieden van deze zorg kan de school  

een beroep doen op het CLB.  School en CLB werken nauw samen om leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften op te volgen en waar nodig specifieke interventies uit te 

werken. In deze fase is er doorgaans nog geen nood aan rechtstreekse, individugebonden 

hulp van het CLB. 

 

Fase 2 : UITBREIDING VAN ZORG 

Voor een kleiner aantal leerlingen volstaan de zorgacties van fase 0 en fase 1 niet . 

In dit geval vraagt de school tijdig verdere medewerking van het CLB-team.                          

Hier wordt beslist of het wenselijk is dat het CLB een diagnostisch traject opstart , waarbij 

het vooral de bedoeling is een zicht te krijgen op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van 

het kind en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkracht. In tussentijd 

kunnen reeds afspraken gemaakt worden voor redelijke aanpassingen op kind- , klas- en 

indien nodig schoolniveau. 



Schoolteam, ouders, leerling en CLB gaan samen op zoek naar oplossingen. Vanaf deze fase 

coördineert het CLB de hulp aan het kind voor het verloop van het traject, voor de keuze van 

de interventies en voor de conclusies.                                                           

Alle afspraken krijgen vorm in het individueel handelingsplan van het kind dat door het 

multidisciplinair team wordt opgesteld en met de ouders wordt besproken ter aanvulling en 

goedkeuring . We vragen ook het engagement van ouders om gemaakte afspraken op te 

volgen en na te (doen) leven. 

Bij oudere kinderen (3de graad) wordt ook met hen het HP overlopen en wordt er rekening 

gehouden met hun mogelijke bezwaren en opmerkingen.   

Verregaande aanpassingen aan het curriculum, waardoor het kind in zijn eigen klasgroep kan 

blijven, vergen van de zorg- en klasleerkracht  extra inspanningen. Vooral voor jonge 

kinderen blijft het telkens weer afwegen wat voor het kind de beste optie is : een jaartje 

overdoen of mee overgaan en gedeeltelijk een apart traject volgen. Wanneer bij oudere 

kinderen, samen met de ouders (en het kind)  beslist wordt om het kind voor te bereiden op 

de B-klas  dan zal de te verwerven leerstof voor één of meer leergebieden aangepast 

worden aan de eisen van de B-klas.   

Indien de leerling kan genieten van ondersteuning door een externe begeleiding in het kader 

van geïntegreerd onderwijs (GON, o.m. voor kleuter met Down-syndroom, kinderen met 

Autismespectrumstoornissen) zal de school de GON-begeleider zeker betrekken bij het 

multidisciplinair overleg. Ook andere externen die door de ouders ingeschakeld werden (b.v. 

psychologen, paramedici met thuispraktijk of eventueel verbonden aan een 

revalidatiecentrum, thuisbegeleidingsdiensten,…) kunnen deelnemen aan het MDO. Door 

goede communicatie en samenwerking streven we naar maximale ondersteuning voor de 

betrokken leerling.  

Voor leerlingen met dyslexie wordt gewerkt met SPRINT, een voorleesprogramma dat hen 

helpt met lezen en schrijven. Zowel kinderen als hun ouders worden door de zorgleerkracht 

wegwijs gemaakt in de werking hiervan. Van de ouders verwachten we dat zij de nodige 

stappen ondernemen om het kind te leren werken met een klavier. De school investeert in 

het materiaal (aankoop programma Sprint en USB-sticks (SPRINTO) zodat kinderen ook thuis 

dit hulpmiddel kunnen gebruiken)  

Kinderen met rekenstoornissen worden meestal doorverwezen naar een rekentherapeute. 

Indien deze externe hulpverlening voor ouders financieel of praktisch niet haalbaar is, dan is 

het ook mogelijk dat de rekentherapeute naar de school komt om samen met de 

leerkrachten de gepaste rekendidactiek uit te werken.  

Voor(chronisch) zieke kinderen zullen de nodige maatregelen getroffen worden om 

onderwijs aan huis of via Bednet te organiseren.  



De school is ook bereid om overleg op verplaatsing (bv. in universitaire ziekenhuizen, centra 

voor ontwikkelingsstoornissen) te doen en hier leerkrachten klasvrij voor te maken zodat zij 

aan dit overleg kunnen deelnemen.  

De school engageert zich eveneens om voor deze kinderen de nodige materiële 

ondersteuning te bieden, voor zover het de financiële, infrastructurele en organisatorische 

draagkracht van de school niet overstijgt.       

 

Fase 3 : OVERSTAP NAAR SCHOOL-OP-MAAT 

Als het zorgaanbod van de school nog steeds onvoldoende kan afgestemd worden op de 

onderwijsbehoeften van de leerling, of wanneer de school onvoldoende draagvlak heeft om 

adequaat in te gaan op de zorgvraag, kan een overstap naar een school op maat, met een 

meer specifiek aanbod een zinvol alternatief zijn. Het schoolteam blijft de leerling actief 

helpen en communiceert open met de betrokken partners. Het CLB-team bespreekt met de 

ouders, de leerling en het schoolteam de situatie van onvoldoende afstemming in de huidige 

school, overloopt de verschillende mogelijkheden die zich nu aanbieden en ondersteunt het 

keuzeproces.  

 


