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1  De BaSO-werking heeft als doel de samenwerking tussen basis- en secundair onderwijs te versterken.

Situering en kaders

Situering

Het gemotiveerd verslag kent zijn oorsprong in de BaSO-werking1 van de Diocesane 
Pedagogische Begeleiding Gent.

Vanuit de ervaringen met de BaSO-fiche (een overdrachtsinstrument voor alle leerlingen 
van einde lagere school) in de regio Gent, stelde men een wildgroei vast van attesten in 
verband met dyslexie en andere leer- en ontwikkelingsstoornissen. Aan het CLB werd 
gevraagd hierin orde te scheppen.

Op de centrumraad van VCLB regio Gent van november 2006 werd een werkgroep attes-
tering opgericht, met als doel het creëren van duidelijkheid rond het gebruik van attesten 
in het secundair onderwijs. De “werkgroep attestering” (februari – juni 2007) bestond uit 
vertegenwoordigers (directies, zorgmedewerkers en stafmedewerkers) van de 3 Gentse 
scholengemeenschappen vrij secundair onderwijs, een directie en zorgcoördinator uit 
het basisonderwijs, CLB-medewerkers uit basis-, secundair- en buitengewoon onderwijs, 
pedagogisch begeleiders en een vertegenwoordiger van de oudervereniging Sprankel.

Na twee verkennende bijeenkomsten bleek dat de vraag breder diende bekeken te wor-
den dan louter attestering, het ging eerder over continuering van zorg. Dit vormde het 
startsein voor het gemotiveerd verslag in zijn huidige vorm.

Vanaf het schooljaar 2007-2008 is met ‘het gemotiveerd verslag’ geëxperimenteerd door 
een aantal pilootscholen uit gewoon en buitengewoon basisonderwijs en secundair 
onderwijs in het kader van de proeftuin ‘Gemotiveerd!’. Deze proeftuin liep over 3 school-
jaren en bestond uit 6 deelprojecten. In die periode werd tevens een digitaal instrument 
ontwikkeld.

In juni 2010 werd dit project beëindigd, omwille van het stopzetten van de specifieke 
subsidiëring voor proeftuinen. Het gemotiveerd verslag wordt verder gebruikt in de 
Gentse regio maar de verspreiding buiten de regio is inmiddels ook al een feit. Met finan-
ciële steun van de provincie Oost-Vlaanderen werden verdere inhoudelijke aanpassingen 
(gebruik van het gemotiveerd verslag bij GON en stages) gerealiseerd.

We wensen de leden van de stuurgroep en werkgroep te danken voor hun inspirerende 
en constructieve inbreng.

Ook dank aan alle leerkrachten, zorgcoördinatoren, orthopedagogen, leerlingenbegelei-
ders, directies en CLB-medewerkers uit onze regio en daarbuiten, die dit project in hun 
praktijk mee ondersteunen.
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2 Verenigde Naties (2006), VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York: Verenigde Naties 
(zie: www.ond.vlaanderen.be/leerzorg/VN) 

3 Deze tekst is geïnspireerd op ‘denkkaders en begrippen bij PRODIA‘ (www.prodiagnostiek.be)

Kaders 

Het gemotiveerd verslag is ontworpen en gegroeid vanuit de praktijk, maar bij de ont-
wikkeling van het instrument werden duidelijke theoretische kaders voor ogen gehou-
den. Het is immers belangrijk dat een gefundeerde en gezamenlijke (school en CLB) visie 
op zorg in het onderwijs aan de basis ligt van uitgewerkte materialen. 

De theoretische kaders die als leidraad dienen voor het gemotiveerd verslag raken stilaan 
verspreid en dienen ook als leidraad voor de netoverstijgende diagnostische protocollen 
(PRODIA) voor CLB en onderwijs (zie: www.prodiagnostiek.be).

Achtereenvolgens worden volgende kaders besproken: continuüm van zorg, handelings-
gericht werken, leerzorg en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap2.

Continuüm van zorg in de leerlingbegeleiding3

Een handelingsgericht zorgtraject start met een gemeenschappelijke visie van alle be-
trokkenen. Het belang van de leerlingen staat centraal, en daarvoor is een goede samen-
werking en afstemming nodig tussen school en CLB. Binnen het model van geïntegreerde 
zorg hebben de scholen de autonomie om dit beleid zelf vorm te geven. De beschrijving 
van dit zorgcontinuüm geeft handvatten voor de scholen uit het gewoon en buitenge-
woon basis- en secundair onderwijs om op een kwaliteitsvolle manier deze zorg uit te 
bouwen. Het heeft bovendien een ondersteunende en inspirerende functie.

Preventieve basiszorg

Bovenaan in het continuüm van zorg staat de preventieve basiszorg, want goede zorg 
start met goed onderwijs in de klas. Het is de opdracht van elke school om de maximale 
ontwikkeling van alle leerlingen te stimuleren en problemen zo veel als mogelijk te 
voorkomen. 

De uitbouw van de preventieve basiszorg wordt vanuit een aantal invalshoeken belicht. 
De school kan ze gebruiken om het eigen zorgbeleid te bekijken vanuit verschillende 
perspectieven. Zo kan elk schoolteam haar zorgbeleid optimaliseren vanuit een hande-
lingsgerichte visie, die aansluit bij alle verdere fases in het continuüm van zorg.

Het zorgbeleid van de school wordt opgesteld en gedragen door het hele schoolteam. 
Het is voor iedereen duidelijk en wordt consequent toegepast. De school reflecteert 
regelmatig over haar zorgbeleid, voorziet structureel overleg om dit beleid vorm te geven 
en stuurt systematisch bij. Dit kan o.a. de volgende zaken inhouden: de organisatie en 
planning van intern overleg, de organisatie van ouderonthaal op school, de praktische 
uitwerking van een transparant systeem van signalering, registratie en leerlingdos-
siers of individuele handelingsplannen, initiatieven rond het spijbelbeleid enz. Regels en 
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afspraken over o.a. gedrag zijn duidelijk en gekend door alle participanten en worden ook 
consequent toegepast. Het schoolteam heeft constructieve afspraken rond bepaalde 
thema’s zoals pestbeleid, speelplaatswerking, belonen en straffen enz.

In een preventief zorgbeleid staat goed onderwijs aan alle leerlingen door de leerkrach-
ten centraal. Dat wil zeggen dat het omgaan met verschillen en differentiëren in deze 
fase door de leerkrachten zelf gebeurt. De leerkrachten kunnen hierbij ondersteund 
worden door leden van het zorgteam. De meeste acties in een beleid rond gelijke onder-
wijskansen situeren zich ook op het niveau van de preventieve basiszorg. 
Voor het secundair onderwijs ontbreekt een decretale basis wat het zorgteam betreft. 
Vele secundaire scholen zien het belang in van het installeren van een zorgteam dat een 
aangepast zorgbeleid uitbouwt in samenwerking met het hele schoolteam.

De Pedagogische Begeleidingsdiensten hebben via begeleiding en nascholing een taak bij 
de uitbouw en ondersteuning van het preventieve zorgbeleid van de school.  
Het CLB kan de school in deze preventieve fase ondersteunen bij het uitwerken van een 
visie op preventieve zorg. Andere mogelijke interventies van het CLB in deze fase zijn 
bijvoorbeeld de leerkrachten informeren over theoretische achtergronden, mogelijke 
aanpak van gedrag- en opvoedingsproblemen enz. of door het informeren en betrek-
ken van ouders. Op welke wijze en voor welke onderwerpen de school een beroep doet 
op de medewerkers van het CLB wordt jaarlijks afgesproken en omschreven in de bij-
zondere bepalingen of de afsprakennota. In dit document leggen school en CLB tevens 
de visie vast, de samenwerking en concrete afspraken, ook m.b.t. latere fasen van het 
zorgcontinuüm. 

Verhoogde zorg

De structurele en preventieve maatregelen uit de fase van de preventieve basiszorg 
volstaan soms niet (meer) of slechts gedeeltelijk om aan de onderwijsbehoeften van een 
of meerdere leerling(en) tegemoet te komen. Soms zullen de maatregelen voorlopig wel 
een positief effect hebben, maar blijft er ongerustheid over de aard en ernst van de pro-
blematiek. Leerkrachten kunnen ook bevestiging krijgen vanuit o.a. observaties, resul-
taten van een leerlingvolgsysteem of overleg met collega’s dat een leerling op een of op 
meerdere gebieden van ontwikkeling beneden de verwachtingen scoort. Het is niet altijd 
voldoende duidelijk waaraan die uitval toe te schrijven is. Zowel leerkrachten, ouders als 
leerlingen kunnen hun ongerustheid en vragen aan het zorgteam melden. Een transpa-
rante zorgstructuur en een laagdrempelig beleid naar ouders en leerlingen toe zullen 
deze stap gemakkelijker maken. De school gaat dan op zoek naar een gerichte aanpak of 
interventie.

In de fase van de verhoogde zorg worden oplossingen en manieren van aanpak gezocht 
die kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de 
school, en in samenwerking met de ouders en de leerling. 
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Het evalueren en registreren van deze interventies zijn een belangrijke verantwoorde-
lijkheid van de school. Zo wordt een eventueel toekomstige overstap naar de fase van 
uitbreiding van zorg, waar intens en leerlingengebonden met het CLB wordt samenge-
werkt, degelijk en transparant onderbouwd.

Het zorgteam en de leerkracht(en) zoeken in de verhoogde zorg samen een gerichte 
aanpak of interventie voor de leerling(en) en bepalen verdere stappen. De klasleerkracht 
heeft een cruciale rol bij het begeleiden van deze leerling(en). De ouders worden vanaf dit 
moment steeds geïnformeerd en mogelijk actief betrokken. Optioneel kan ook het CLB 
betrokken worden.

Uitbreiding van zorg

Voor sommige leerlingen volstaat de verhoogde zorg niet meer, de huidige begeleiding 
van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. Het schoolteam voelt dat zijn 
inspanningen en deze van de ouders en van de leerling geen of onvoldoende resultaat 
opleveren en heeft versterking nodig. Er is nood aan bijkomende inzichten in de onder-
wijsleersituatie. Schoolteam en leerling/ouders besluiten het CLB-team te betrekken bij 
de individuele probleemanalyse via handelingsgerichte diagnostiek. 

Een handelingsgerichte diagnostiek begint bij een goede probleemverkenning (intake-
fase). Bij ouders, leerkracht(en) en leerling wordt nagegaan welke problemen ervaren 
worden. Het CLB neemt dit op, samen met zorgleerkrachten, via dossierstudie (school en 
CLB), observatie, vragenlijsten en gesprekken.

Indien nodig wordt door het CLB een breder diagnostisch traject ingezet. Het CLB be-
schikt hiervoor over procedures en stappenplannen (zie Prodia).

Tijdens het diagnostisch traject worden de criteria afgewogen: Welke leerachterstand 
vertoont de leerling? Is er didactische resistentie? Heeft remediëring geholpen?

Tevens worden handelingsvoorstellen geformuleerd: Wat heeft deze leerling nodig: re-
mediëren, compenseren, dispenseren, stimuleren…?. Om deze voorstellen te formuleren 
is het belangrijk dat het CLB over de medewerking van de zorgleerkrachten of leerlingbe-
geleiders  beschikt.

Het CLB werkt waar nodig samen met een externe dienst voor diagnostiek. Het CLB blijft 
er wel op toezien dat de diagnostische resultaten en handelingssuggesties de school 
bereiken. Maatregelen moeten, steeds na overleg met jongere en ouders, op school zelf 
afgesproken worden. Buitenschoolse diensten kunnen goede suggesties doen, maar deze 
werken pas als de leerkrachten zelf hierover hebben overlegd.

School op maat

Als het zorgaanbod van de school nog steeds onvoldoende afgestemd is op de onder-
wijsbehoeften 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 
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4 Dit zal als gevolg van het VN-Verdrag in de toekomst in termen van “recht op redelijke aanpassingen” versus (dis)proportionaliteit geformu-
leerd moeten worden. Er zullen ook duidelijkere criteria bepaald moeten worden voor de afweging van (dis)proportionaliteit. De begrippen 
“draagkracht”, “draagvlak” zullen dan niet meer gebruikt worden omdat ze een te subjectief karakter hebben. Uiteindelijk is de beslissing tot 
effectieve overstap ook een keuze die uitsluitend de ouders toekomt.

meer specifiek aanbod een zinvol alternatief zijn4. 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. Op die manier wordt een handelingsgerichte overdracht 
gerealiseerd.

»»»  Het opmaken van een gemotiveerd verslag komt tot stand tijdens een fase van uit-
breiding van zorg. Dit kan gebeuren op vraag van alle partijen. Het schoolteam is bijvoor-
beeld tot de vaststelling gekomen dat differentiëren en remediëren bij deze leerling niet 
volstaat. De ouders of de leerling zelf kunnen vragende partij zijn om maatregelen toe te 
passen omdat het leren niet vlot verloopt. Het CLB wordt betrokken en verantwoordt na 
overleg de opstart van een gemotiveerd verslag, al dan niet na een diagnostisch traject. 

Het uitvoeren van de maatregelen situeert zich opnieuw op het zorgniveau ‘verhoogde 
zorg’ en gebeurt op school door de leerkrachten. Het CLB fungeert mee als procesbe-
waker, maar het is het leerkrachtenteam dat de maatregelen uitvoert, evalueert en 
bijstuurt.

Wanneer de maatregelen, die voldoende lang en deskundig worden uitgevoerd, niet blij-
ken te volstaan, kan een overgang naar ‘zorg op maat’ overwogen worden. Dit zal steeds 
gebeuren na een intensief diagnostisch proces. Bij overgang naar het buitengewoon on-
derwijs kan het gemotiveerd verslag als overdrachtsdocument geïntegreerd worden in 
het inschrijvingsverslag (attest en protocol) dat door het CLB wordt opgemaakt. Zo kan 
het de handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs inspireren.
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5 Gebaseerd op Pameijer, N., van Beukering, T., de Lange S., Schulpen Y., & Van de Veire, H. (2010) Handelingsgericht werken in de klas. De 
leerkracht doet ertoe! Leuven: Acco

Handelingsgericht werken5

Handelingsgericht samenwerken is een systematische manier van werken in de school 
gebaseerd op de zeven uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek. 

Voor dit draaiboek concretiseren we de 7 uitgangspunten naar de situaties van over-
dracht van informatie wanneer een leerling overgaat naar een nieuwe klas of een andere 
school. Dit komt neer op het volgende:

* Bij die overdracht worden de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling 
en de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders besproken en niet 
enkel de “problemen en stoornissen” van de leerling. Dit moet toelaten dat de nieuwe 
leerkrachten duidelijk kunnen aangeven wat hun onderwijsaanbod inhoudt en dit 
afstemmen op wat deze leerling nodig heeft.

* De overdracht gebeurt via systematische procedures en is transparant. Er wordt 
gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerd formulier, op papier of digitaal, dat 
overzichtelijk en duidelijk en voor alle scholen herkenbaar is. De besluitvorming is 
voor elke betrokkene begrijpbaar en de overdracht naar een nieuwe school is transpa-
rant. Het nieuwe schoolteam is duidelijk in wat het kan en wil bieden. 

* De leerkracht of het leerkrachtenteam geven aan wat zij als zinvol ervaren in de 
benadering van deze leerling. Maatregelen worden eerst uitgevoerd en geëvalu-
eerd vooraleer ze aanbevolen worden aan het team van de volgende klas of school. 
Leerkrachten beslissen mee over de uitvoerbaarheid van de maatregelen die in de 
klas gevraagd worden. Zij geven aan wat hen kan helpen om deze maatregelen uit te 
voeren en wat hun ondersteuningsbehoeften zijn.

*  De doelen en perspectieven voor deze leerling worden open besproken bij het op-
maken van of verder werken met het gemotiveerd verslag. Is het realistisch dat deze 
leerling met deze maatregelen kan slagen? Het nieuwe schoolteam weet waar het 
aan toe is en engageert zich om deze doelen te bereiken. Het handelingsplan krijgt 
van bij de start vorm en inhoud. Niet zozeer de probleemgedragingen van de leerling 
worden overgedragen, maar vooral de aanpak die werkt. Dit biedt de toekomstige 
leerkrachten meer perspectief dan een opsomming van problemen. Zo dragen we 
‘een oplossing die werkt’ over in plaats van een probleemleerling. 

* De nieuwe school en de nieuwe leerkrachten stemmen zich van bij het begin van het 
schooljaar af op wat deze leerling nu nodig heeft. Evaluatiemomenten worden afge-
sproken. De maatregelen worden aangepast op cruciale momenten in het vervolg van 
de schoolloopbaan of op vraag van één van de betrokkenen.

* De samenwerking wordt reëel gemaakt: leerkrachten, zorgbegeleiders en CLB heb-
ben een eigen en duidelijke rol in het geheel. De ouders en de leerling zelf worden 
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concreet betrokken. Bij overdracht naar een nieuwe school nemen ouders de ver-
antwoordelijkheid op zich om de gegevens over te dragen en melden aan de nieuwe 
school dat een gemotiveerd verslag beschikbaar is. Een dossiercoördinator overziet 
het geheel.

* De positieve aspecten van de leerling, zijn vorige school en de leerkracht(en) wor-
den expliciet gemaakt. De positieve praktijken, de gelukte maatregelen (wat werkte 
goed?) en tussenkomsten worden aan het nieuwe team overgedragen. De nieuwe 
school of het nieuwe lerarenteam kan haar didactische en pedagogische kwaliteiten 
aanwenden.



het gemotiveerd verslag

I - 8

6 Overgenomen uit www.ond.vlaanderen.be

Leerzorg en VN-verdrag6

Leerzorg heeft volgende doelstellingen:

1. Het bestaande zorgaanbod in het gewoon en buitengewoon onderwijs beter be-
schrijven en binnen eenzelfde, maar verfijnder kader plaatsen. Zo kijken we door een 
nieuwe, meer gedifferentieerde bril naar zorg in onderwijs.  
Hierbij staan twee nieuwe begrippen centraal:  

• De leerzorgniveaus, die te maken hebben met de mate van aanpassing van de 
onderwijsomgeving aan de noden van de leerlingen: aanpassingen van het on-
derwijsaanbod, de pedagogisch-didactische aanpak en de aard en intensiteit van 
de ondersteuning. Met de leerzorgniveaus kiest men resoluut voor een moderne, 
onderwijskundige benadering van specifieke onderwijsbehoeften van jongeren. 
Handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken komen centraler te 
staan. (zie figuur www.ond.vlaanderen.be/leerzorg/documenten/leerzorgmatrix.
pdf) 

• De clusters, of kenmerken van de leerling. Men onderscheidt vier clusters met daar-
binnen een aantal doelgroepen. 

2. Het proces om aan leerlingen de gepaste ondersteuning toe te kennen bijsturen en 
verbeteren, door de eenvormigheid en helderheid te verhogen. 
 

3. Nieuwe ontwikkelingen stimuleren, door leerlingen die nood hebben aan een indivi-
dueel leertraject de kans te geven om in te schrijven in een gewone school. 
 

4. Het aanbod buitengewoon onderwijs verbeteren door een onderscheid te maken in 
de leerlingengroep van dat onderwijs in twee niveaus, om beter tegemoet te komen 
aan de noden van leerlingen met ernstige en complexe problemen. Zo wil men werk 
maken van de verbreding van het buitengewoon onderwijs en van een betere sprei-
ding van het aanbod.

Op leerzorgniveau II situeert zich een G-document. Wanneer blijkt dat de preventieve 
basiszorg (d.m.v. remediëren en differentiëren) niet volstaat, kan een G-document opge-
maakt worden om de specifieke onderwijsbehoeften op leerzorgniveau II te definiëren. 
Zie ook: Leidraad voor reflectie en transparantie van besluitvorming inschaling in leer-
zorg (www.ond.vlaanderen.be/leerzorg, eindrapport valorisatie onderzoeksresultaten 
praktijktest).
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Box 1: Omschrijving G-document (Ontwerpdecreet leerzorg - 2008)

Art. III.6. 

§ 1. Een leerling wordt in leerzorgniveau II ingeschaald als aan alle onderstaande voorwaar-
den is voldaan:

1°  met toepassing van de principes van handelingsgericht werken blijkt aantoonbaar dat met 
de preventieve zorg, het differentiëren en remediëren op leerzorgniveau I alleen, een onvol-
doende adequaat antwoord gegeven kon worden op de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerling;

2°  er is extra behoefte aan compenseren of dispenseren of aan het toevoegen van doelstellingen 
om het gemeenschappelijke curriculum te kunnen volgen.

Het gemeenschappelijke curriculum zijn de goedgekeurde leerplannen die ten minste herkenbaar de 
doelstellingen bevatten die noodzakelijk zijn om de eindtermen te bereiken of om de ontwikkelings-
doelen na te streven en de schoolgebonden planning voor het nastreven van de leergebiedoverschrij-
dende of vakoverschrijdende eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. 

Compenseren betekent het aanbieden van orthopedagogische of orthodidactische hulpmiddelen, 
waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen van het gemeenschappelijke curriculum of 
de doelen die na dispensatie overblijven, kunnen bereikt worden.

Dispenseren betekent het vrijstellen van onderdelen van het gemeenschappelijk curriculum en 
die waar mogelijk vervangen door gelijkwaardige doelstellingen, zodat de certificering voor het 
betreffende onderwijsniveau of onderdeel of een certificering met het oog op het doorstromen naar 
vervolgonderwijs, niet in het gedrang komt.

§2. De inschaling in leerzorgniveau II blijkt uit een G-document.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale inhoud van het G-document en welke G-documenten 
ter inzage moeten zijn van AgODi.

De inschaling in leerzorgniveau II blijkt uit een gemotiveerd verslag (G-document) opgesteld door het 
CLB in overleg met de school, de leerling en de ouders. Het gemotiveerd verslag bevat minstens:

•  informatie aangeleverd door de school over de preventieve, differentiërende en of remediërende 
maatregelen die zijn geboden en de argumentatie dat de leerling rekening houdend met deze 
zorgmaatregelen, niet volledig kan beantwoorden aan de leerplandoelen die gelden voor de leer-
lingenpopulatie die het gemeenschappelijke curriculum volgt en waardoor compenserende en/of 
dispenserende maatregelen en/of het toevoegen van doelstellingen nodig zijn;

•  een beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling zoals ze door het CLB-team in 
samenwerking met de school en de ouders zijn vastgesteld;

• de motivatie voor het onderbrengen van de leerling in een cluster.

§3. De bevoegde klassenraad van de school waar de leerling is ingeschreven, neemt, op basis 
van het G-document, een beslissing over de compenserende of dispenserende maatregelen of 
de toe te voegen doelstellingen. De klassenraad oordeelt over de mate waarin leerplandoel-
stellingen en schoolgebonden doelstellingen vervangen kunnen worden door gelijkwaardige 
doelstellingen en of leerlingen ervoor vrijgesteld kunnen worden. De klassenraad houdt daar-
bij rekening met het vervolgtraject van de leerling, meer bepaald het aanvatten van vervolg-
onderwijs of het kunnen fungeren als beginnend beroepsbeoefenaar.
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Het “gemotiveerd verslag”, leidraad voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften,  
voldoet aan de voorwaarden van een G-document, mits enkele aanpassingen worden 
doorgevoerd, die vanuit de praktijk zijn gegroeid:

• In het gemotiveerd verslag wordt het G-document samengevoegd met de concreti-
sering van de klassenraad. CLB, school, leerling en ouders zijn zowel betrokken bij de 
verantwoording als bij het vastleggen en concretiseren van de maatregelen. Daarom 
werden verantwoording en maatregelen in 1 document opgenomen. Het gemotiveerd 
verslag is bruikbaar gedurende de verdere schoolloopbaan van de leerling. Bij klas- of 
schoolverandering wordt op hetzelfde gemotiveerd verslag verder gewerkt. De histo-
riek blijft zichtbaar (Welke verantwoording werd gegeven en dient deze aangepast? 
Welke maatregelen hebben al dan niet gewerkt?).

• Het lijkt ons ook zinvol dat het gemotiveerd verslag doorgaat indien de leerling ge-
oriënteerd wordt naar buitengewoon onderwijs. Dit zowel als verantwoording dat de 
zorg in het gewoon onderwijs ontoereikend was, maar ook om bepaalde maatrege-
len die wel werken door te geven aan het leerkrachtenteam van het buitengewoon 
onderwijs. In leerzorgtermen gaat het om een verantwoording dat leerzorgniveau 
II ontoereikend is en de overstap naar leerzorgniveau III (eventueel binnen dezelfde 
school voor gewoon onderwijs) noodzakelijk is. Zelfs als de leerling een individueel 
traject volgt, kunnen klassikale onderwijskundige maatregelen en aanpassingen zinvol 
blijven.

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (13 december 2006) 
heeft ook implicaties voor het werken met een gemotiveerd verslag: 

Box 2: VN-verdrag (www.ond.vlaanderen.be/leerzorg)

In artikel 24, dat handelt over onderwijs, stelt de tekst van het verdrag dat de lidstaten het recht 
op onderwijs van personen met een handicap erkennen en dat ze, met oog op de realisatie 
van dit recht, een inclusief onderwijssysteem op alle onderwijsniveaus en het levenslang leren 
waarborgen.

Dit wordt verder geconcretiseerd in een aantal punten:

·  Personen mogen op basis van hun handicap niet uitgesloten worden van het algemene on-
derwijssysteem en kinderen met een handicap mogen omwille van die handicap niet worden 
uitgesloten van kosteloos leerplichtonderwijs (basis en secundair onderwijs);

·  Personen met een handicap moeten toegang hebben tot inclusief, kwaliteitsvol en kosteloos 
basis en secundair onderwijs op basis van gelijkheid met anderen in de gemeenschap waarin zij 
leven;

·  Redelijke aanpassingen worden voorzien naargelang de behoefte van de persoon in kwestie;

·  Personen met een handicap ontvangen de nodige ondersteuning binnen het algemene onder-
wijssysteem om effectieve deelname aan het onderwijs te faciliteren;
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·  Effectieve individuele ondersteunende maatregelen worden genomen in contexten die een 
maximale cognitieve en sociale ontwikkeling waarborgen in overeenstemming met het doel van 
inclusief onderwijs, waarbij niemand wordt uitgesloten;

·  Verder dienen de lidstaten de nodige maatregelen te nemen, zodat personen met een handicap 
de nodige vaardigheden kunnen verwerven (braille, gebarentaal….) om op een gelijke basis aan 
onderwijs te kunnen participeren. Ze moeten leraren tewerkstellen, inclusief leraren met een 
handicap, die bekwaam zijn in gebarentaal en braille.

·  Personen met een handicap moeten ook toegang hebben tot het regulier hoger onderwijs, 
beroepsopleiding, volwassenenonderwijs en levenslang leren en moeten hiervoor een beroep 
kunnen doen op redelijke aanpassingen.

Het gemotiveerd verslag sluit aan bij de vraag naar redelijke aanpassingen.

In het advies van het Steunpunt Recht en Onderwijs uit 20097 lezen we hierover het 
volgende:

De kern van het vraagstuk naar de toepassing van inclusief onderwijs betreft dus de 
vraag welke aanpassingen ‘redelijk’ zijn, en wie dient aan te tonen welke aanpassingen 
nodig en redelijk zijn.

Het verdrag zelf definieert redelijke aanpassingen als: “noodzakelijke en passende wij-
zigingen, en aanpassingen die geen disproportionele of onevenredige, of onnodige last 
opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig zijn om te waarborgen dat personen met 
een handicap alle mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid met 
anderen kunnen genieten of uitoefenen”.

De praktijk van de komende jaren zal hier meer duidelijkheid moeten scheppen: welke 
maatregelen moeten/kunnen toegepast worden, dit in het kader van gelijke rechten voor 
alle kinderen en jongeren? Dit zal ook altijd bekeken moeten worden vanuit de individu-
ele situaties en rekening houdend met de (financiële) draagkracht van de scholen.
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