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Verantwoording door het CLB

Inhoud

Elk gemotiveerd verslag start met het invullen van de 
verantwoording: wat maakt dat deze leerling op deze 
school deze specifieke onderwijsbehoeften heeft? 
Voldoet de basiszorg op school niet voor deze leerling?

De CLB-medewerker heeft in samenwerking met de 
school de verantwoordelijkheid om maatregelen te  
verantwoorden. Hiervoor hanteert men diagnostiek 
in de ruime betekenis van het woord. 

Het CLB wenst een uniform taalgebruik te hanteren 
bij de diagnostiek van leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften. Voor de onderverdeling hanteren we de 
definities en criteria zoals ze werden uitgewerkt in het 
leerzorgkader: beperking bij het leren en toepassen 
van kennis, functiebeperking, beperking in de sociale 
interactie (cfr. clusters).

De clusters omvatten een beschrijving van specifieke 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen. Die 
staan centraal binnen de visie op zorg. Binnen de clus-
ters worden doelgroepen onderscheiden. Die houden 
verband met specifieke stoornissen of beperkingen. 
Voor een omschrijving van specifieke stoornissen of 
beperkingen wordt verwezen naar de diagnostische 
protocollen voor onderwijs en CLB (www.prodiagnos-
tiek.be).

Het invullen van het luik verantwoording is de verant-
woordelijkheid van het CLB. Het CLB doet zelf onder-
zoek of vormt de draaischijf met externe diagnostische 
diensten. Attesten van externe diensten worden door 
het CLB afgetoetst aan onderstaande criteria. De on-
derzoeksverslagen worden bewaard in het CLB-dossier. 
Voor het verantwoorden van de chronische aandoenin-
gen is de CLB-arts eindverantwoordelijk. 

We pleiten voor gestandaardiseerde diagnostiek. Waar 
protocollen beschikbaar zijn, worden deze gebruikt. 
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Beperking bij het leren en toepassen van kennis (cluster 2)

Een leerling wordt ingeschaald in cluster 2 als op basis van multidisciplinaire diagnostiek 
blijkt dat zijn participatieproblemen in het onderwijs het gevolg zijn van een stoornis of 
beperking en hoofdzakelijk tot uiting komen bij het verwerven van schoolse kennis en 
vaardigheden. 

Doelgroep A: Leerlingen met een licht verstandelijke beperking

Leerlingen met een licht verstandelijke beperking zijn leerlingen die voldoen aan de vol-
gende criteria: 

• significante beperkingen hebben in het intellectueel functioneren, wat op basis van 
een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardi-
seerde en genormeerde intelligentietest die twee à drie standaarddeviaties onder het 
gemiddelde prestatieniveau ligt van de normgroep van leeftijdgenoten (een totaal IQ 
tussen 50-55 en 70, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval); 

• en daarmee gepaard gaand eveneens significante beperkingen hebben in het sociaal 
aanpassingsgedrag, wat op basis van een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting 
komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal 
aanpassingsgedrag, die twee à drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt 
ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten; 

• én de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;

• en het besluit “licht verstandelijke beperking” wordt genomen na een periode van 
procesdiagnostiek (geen eenmalige momentopname).

Doelgroep B: Leerlingen met een leerstoornis 

Leerlingen met een leerstoornis zijn leerlingen die voldoen aan de volgende criteria: 

• er is een ernstige achterstand (score beneden percentiel 10) voor het vaardigheids-
niveau van technisch lezen, spellen of rekenen ten aanzien van een relevante verge-
lijkingsgroep. De leerling presteert significant lager dan wat gevraagd wordt van het 
individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden. Onder ‘omstandigheden’ wordt 
een situatie verstaan waarin de persoon zijn schoolse vaardigheden functioneel moet 
toepassen (achterstandscriterium);

• en de achterstand, die door metingen op twee momenten in kaart gebracht wordt, 
blijft bestaan ook als voorzien is in een periode van adequate remediërende instructie 
en oefening van minstens 3 tot 6 maanden (criterium van didactische resistentie); 

• én er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de 
didactische resistentie (exclusiviteitscriterium).
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1 Voor een uitgebreide bespreking van de definitie en criteria voor dyslexie en dyscalculie  zie www.prodiagnostiek.be

Volgende veel voorkomende leerstoornissen geven aanleiding tot specifieke 
onderwijsbehoeften1: 

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het 
aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woord-
niveau (Stichting Dyslexie Nederland, 2004).

Volgende criteria worden gehanteerd:

De diagnose dyslexie gebeurt aan de hand van de volgende criteria:

1. er is een ernstige achterstand (score beneden percentiel 10) voor het vaardigheids-
niveau van lezen en/of spellen ten aanzien van een relevante vergelijkingsgroep 
(achterstandscriterium). Hierbij wordt breed gekeken en rekening gehouden met het 
betrouwbaarheidsinterval van de gebruikte instrumenten;   

2. en de achterstand, in kaart gebracht door metingen op twee momenten, blijft bestaan 
ook wanneer voorzien is in een periode van adequate remediërende instructie en  
oefening van minstens 3 tot 6 maanden (criterium van didactische resistentie);

3. én er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de 
didactische resistentie (exclusiviteitscriterium), zoals: langdurige ziekte, tekorten in de 
methode, verandering van school…

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het 
vlot/accuraat oproepen van rekenfeiten en /of het leren en vlot/accuraat toepassen van 
rekenprocedures (Desoete, Ghesquière, De Smedt, Andries, Van den Broe &, Ruissenaars, 
2010).

De diagnose dyscalculie gebeurt aan de hand van de volgende criteria:

1.  er is een ernstige achterstand op een gestandaardiseerde rekentest (score beneden 
percentiel 10) voor het vaardigheidsniveau van rekenen ten aanzien van een relevante 
vergelijkingsgroep. De leerling presteert significant lager dan wat gevraagd wordt van 
het individu, gegeven diens leeftijd en omstandigheden (achterstandcriterium);

2.  en de achterstand, in kaart gebracht door metingen op minimum twee momen-
ten, blijft bestaan ook wanneer voorzien is in een periode van adequate remedië-
rende instructie en oefening van minstens 3 tot 6 maand (criterium van didactische 
resistentie/hardnekkigheid); 

3.  én er is geen afdoende alternatieve verklaring voor de ernstige achterstand en de 
didactische resistentie, zoals: langdurige ziekte, tekorten in de methode, verandering 
van school, …(exclusiviteitcriterium).
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Functiebeperking (cluster 3)

Een leerling wordt ingeschaald in cluster 3 als op basis van multidisciplinaire diagnostiek 
blijkt dat zijn participatieproblemen in het onderwijs het gevolg zijn van een stoornis of 
beperking op één of meerdere domeinen van het verstandelijk, motorisch of zintuig-
lijk functioneren. De participatieproblemen stellen zich ook buiten de onderwijscontext 
en zijn meestal vastgesteld vóór de start van het leerproces, met uitzondering van later 
verworven stoornissen.

Doelgroep C: matig, ernstig of diep verstandelijke beperking

Leerlingen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking zijn leerlingen die 
voldoen aan de volgende criteria: 

1. significante beperkingen hebben in het intellectueel functioneren, wat op basis van 
een psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaar-
diseerde en genormeerde intelligentietest die meer dan drie standaarddeviaties onder 
het gemiddelde prestatieniveau ligt van de normgroep van leeftijdgenoten (een totaal 
IQ lager dan 50-55, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval); 

2. en daarmee gepaard gaand eveneens significante beperkingen hebben in het sociaal 
aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt 
in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal aanpas-
singsgedrag, die minstens drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten 
opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten; 

3. én de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;

4. en het besluit “matig, ernstig of diep verstandelijke beperking” wordt genomen na een 
periode van procesdiagnostiek. 

Doelgroep D: Motorische beperking

Leerlingen met een motorische beperking zijn leerlingen bij wie op basis van specifiek 
medische diagnostiek, een uitval wordt vastgesteld in de neuro-musculoskeletale en 
bewegingsgerelateerde functies, meer bepaald:

1. de functies van gewrichten en beenderen;

2. de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen 
met gedeeltelijke of volledige uitval van: 
- een van de of beide bovenste of onderste ledematen; 
- de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden;  
- de romp;  
- overige.

3. de bewegingsfuncties;
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4. een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het 
bewegingsgerelateerde functioneren die niet terug te brengen is tot de criteria (1) t/m 
(3) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Volgende motorische beperking geeft in het gewoon onderwijs vaak aanleiding tot het 
formuleren van specifieke onderwijsbehoeften:

Dyspraxie of coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD) is een stoornis bij het correct 
verwerken van informatie. Dit leidt tot moeilijkheden bij de motoriek en motorische 
vaardigheden 

Meer bepaald is dyspraxie een stoornis in: 
· het uitvoeren van handelingen; 
· het aanleren van motorische vaardigheden; 
· het automatiseren van motorische vaardigheden;
(www.dyspraxis.be)

Doelgroep E: Visuele beperking

Leerlingen met een visuele beperking zijn leerlingen bij wie op basis van specifieke 
oogheelkundige diagnostiek een gezichtsstoornis werd vastgesteld die beantwoordt aan 
minstens één van de volgende criteria:   

1. een optimaal gecorrigeerde gezichtsscherpte kleiner dan of gelijk aan 3/10 voor het 
beste oog;

2. één of meer gezichtsvelddefecten die meer dan 50% van de centrale zone van 30° 
beslaan of die het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot minder dan 20°;

3. een volledige altitudinale hemianopsie , een oftalmoplegie, een oculomotorische 
apraxie of een oscillopsie; 
Onder altitudinale hemianopsie wordt verstaan: halfzijdige blindheid of blindheid in 
de helft van het gezichtsveld met verschillende varianten die door hersenbeschadi-
ging veroorzaakt is.

•  Onder oculomotorische apraxie wordt verstaan: het niet kunnen fixeren van de ogen 
op één voorwerp en het niet kunnen volgen van bewegende voorwerpen.

• Onder oftalmoplegie wordt verstaan: verlamming van de oogspieren.

•  Onder oscillopsie wordt verstaan: subjectieve instabiliteit van het gezichtsveld of het 
symptoom waarbij het beeld dat iemand van de omgeving heeft, beweegt zodra het 
hoofd wordt gebogen;

4. een ernstige gezichtsstoornis die voortvloeit uit een geobjectiveerde cerebrale patho-
logie, zoals cerebrale visuele inperking;

5. een door een oogarts geobjectiveerde visuele problematiek die niet terug te brengen is 
tot de criteria (1) t/m (4) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.
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2 Voor de criteria van de stoornissen zie DSM-IV. Een uitgebreide beschrijving van gedrags- en emotionele stoornissen zal verschijnen op www.
prodiagnostiek.be

Doelgroep F: Auditieve beperking

Leerlingen met een auditieve beperking zijn leerlingen die, op basis van een audiologisch 
onderzoek door een NKO-arts, beantwoorden aan één van de volgende criteria:

1. volgens de Fletcher index een gemiddeld gehoorverlies voor de frequenties 500, 1000 
en 2000 Hz van 40 dB of meer voor het beste oor zonder correctie;

2. als de Fletcher index minder dan 40dB bedraagt, een foneemscore van 80 % of minder 
bij de spraakaudiometrie met woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker-
samenstelling bij 70 dB geluidsterkte. 

3. een door een NKO-arts geobjectiveerde auditieve problematiek die niet terug te bren-
gen is tot de criteria (1) of (2) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

Beperking in de sociale interactie (cluster 4)

Een leerling wordt ingeschaald in cluster 4 wanneer op basis van multidisciplinaire di-
agnostiek, met inbegrip van een psychiatrisch onderzoek, blijkt dat zijn participatiepro-
blemen in het onderwijs het gevolg zijn van een gedrags- of emotionele stoornis of van 
een pervasieve ontwikkelingsstoornis én voornamelijk tot uiting komen op het gebied 
van de sociale interactie. Het betreft een stoornis die op basis van DSM-IV-TR of ICD-10 is 
vastgesteld.

Doelgroep G: gedrags- en emotionele stoornis

Leerlingen met een gedrags- of emotionele stoornis zijn leerlingen bij wie op basis van 
gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van psychiatrisch onderzoek 
één van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

1. een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD);

2. een oppositionele-opstandige gedragsstoornis;

3. de gedragsstoornis in enge zin (‘conduct disorder’);

4. een angst- en stemmingsstoornis.

We geven kort de definities weer2:

1. ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder – 
‘Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.  
Er worden formeel drie subtypen (DSM-IV-TR) onderscheiden:

• het overwegend aandachtsgestoorde type: ernstig en aanhoudend aandachtstekort;

• het overwegend hyperactief-impulsieve type: ernstige en aanhoudende impulsiviteit 
en hyperactiviteit; 
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• het gecombineerde type: ernstig en aanhoudend aandachtstekort met impulsiviteit/ 
hyperactiviteit; 

2. Van een oppositioneel opstandige gedragsstoornis (Oppositional Defiant Disorder of 
ODD) is sprake wanneer een kind langer dan 6 maanden een consistent patroon ver-
toont van verzet tegen volwassenen of andere gezagsdragers.

3. Bij een gedragsstoornis gaat het om gedrag waarbij herhaaldelijk en gedurende een 
langere periode de basisrechten van anderen of belangrijke sociale normen en regels 
overtreden worden. Het begrip ‘gedragsstoornis’ is synoniem van het Engelse ‘conduct 
disorder’.

4. We spreken van een angststoornis indien het kind door de angst niet in staat is te vol-
doen aan leeftijdsadequate gedragseisen.  Een indicator hierbij is of het kind in staat is 
te herstellen van angst en dat het angstvrij blijft indien de uitlokkende factor verdwe-
nen is. Volgende angststoornissen kunnen onder meer voorkomen:

• gegeneraliseerde angststoornis;

• sociale fobie/angststoornis (en selectief mutisme);

• separatieangststoornis; 

• specifieke fobie;

• posttraumatische stressstoornis.

Als iemand gedurende een langere periode neerslachtig is in combinatie met andere 
kenmerken zoals emotionele vlakheid, schuldgevoelens, slapeloosheid,…dan spreken we 
van een stemmingsstoornis bv. depressieve stoornis. 

Doelgroep H: Pervasieve ontwikkelingsstoornis of autismespectrumstoornis

Leerlingen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis zijn leerlingen bij wie op basis van 
gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek met inbegrip van psychiatrisch onderzoek 
één van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

1.  de autistische stoornis;

2. het syndroom van Asperger;

3. een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet-anders-omschreven.

Gemeenschappelijk bij alle kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis is de 
zogenaamde ‘triade’, het drieledige kernprobleem met kwalitatieve stoornissen in de 
sociale interactie, de communicatie en de verbeelding. Als deze triade van stoornissen 
aanwezig is, gaat ze gepaard met een rigide, zich herhalend gedragspatroon. Deze triade 
kan zich op heel diverse manieren uiten, afhankelijk van de ernst, de leeftijd, het verstan-
delijke niveau, omgevingsfactoren enz3. 

3  Hellemans H. e.a., 2009. Classificerend diagnostisch protocol Pervasieve Ontwikkelingsstoornissen Minderjarigen, VAPH



het gemotiveerd verslag

II - 8

Beperking in andere participatiedomeinen

Kinderen en jongeren kunnen ook geconfronteerd worden met beperkingen in andere 
functies en participatiedomeinen dan deze die worden beschreven in de clusters en de 
doelgroepen van het leerzorgkader. Ook deze beperkingen kunnen een invloed hebben 
op het schools functioneren. Problemen in het functioneren van hart en bloedvaten, 
spijsverterings – en hormonaal stelsel, het urogenitaal stelsel en de huid en aanverwante 
structuren hebben hun invloed op het participeren aan onderwijs.

Kinderen en jongeren met functiebeperkingen kunnen hinder ondervinden in participa-
tiedomeinen die wij  niet onmiddellijk als relevant beschouwen voor de schoolse context. 
Zichzelf kunnen verzorgen, verrichten van huishoudelijke taken, keuze van opleiding of 
beroep, omgaan met geld, invulling van recreatie en vrije tijd kunnen een impact hebben 
op het al dan niet succesvol verlopen van de schoolcarrière. Zij behoren tot de belangrijke 
voorwaarden om ten volle te kunnen participeren aan onderwijs.

Chronische aandoening

Men schat dat tot ongeveer 20% van de kinderen en jongeren te maken krijgt met een 
chronische aandoening. Deze aandoeningen zijn zeer divers in verschijningsvorm, ernst 
verloop en duur. Sommige verdwijnen tijdens het opgroeien, andere evolueren naar een 
ernstiger ziektebeeld.

Chronische aandoeningen kunnen ongeacht hun ernst een belangrijke impact hebben 
op het schools functioneren en de schoolloopbaan van kinderen en jongeren. Onderzoek 
leert ons dat 25 a 30% van deze kinderen en jongeren één tot twee jaar schoolse achter-
stand oploopt ten gevolge van hun aandoening niettegenstaande hun normale cogni-
tieve mogelijkheden. Literatuurstudie toont aan dat zij ook een verhoogd risico lopen op 
een ongekwalificeerde uitstroom. Om de schoolloopbaan van deze kinderen en jongeren 
te vrijwaren is het verantwoord en zelfs noodzakelijk om een gemotiveerd verslag op te 
maken waarin de specifieke maatregelen vermeld staan.

Voor de grote meerderheid van de leerlingen met een chronische aandoening zal een 
goede preventieve basiszorg met onder andere oog voor een goed beleid rond afwezig-
heden, een constructieve aanpak door de leerkracht, een correct medicatiegebruik en 
heldere afspraken rond huiswerk en taken volstaan (bv. astma, jeugdreuma, diabetes).
Voor een kleinere groep is het zinvol om proactief en preventief de onderwijs en partici-
patiebehoeften in kaart te brengen en een gemotiveerd verslag met specifieke maatre-
gelen op te maken (bv. epilepsie, hersenverlamming, kanker,…).

Onderwijsbehoeften omwille van andere factoren

Ook leerlingen zonder een specifiek ‘label’ kunnen specifieke onderwijsbehoeften heb-
ben. Indien uit handelingsgerichte diagnostiek duidelijke onderwijsbehoeften tot uiting 
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komen, is het voor deze leerlingen verantwoord om een gemotiveerd verslag op te ma-
ken. Dit strookt tevens met de visie van leerzorg. Binnen het leerzorgkader wordt im-
mers beschreven dat ook leerlingen zonder diagnose of attest recht hebben op redelijke 
aanpassingen in het onderwijs (inschaling in leerzorgniveau II, cluster 1).

In deze categorie horen onder meer:

• leerlingen met een leerprobleem bv. kenmerken van dyslexie;

• leerlingen met een functieprobleem bv. fijnmotorische problemen;

• leerlingen met een probleem in de sociale interactie bv. kenmerken van ASS;

• tijdelijke problemen bv. overlijden in familie;

• persoonlijke kenmerken bv. hoogbegaafdheid;

• leerlingen uit kansarme situaties (socio-economische herkomst);

• anderstalige leerlingen die omwille van taalachterstand nood hebben aan extra on-
dersteuning (socio-culturele herkomst);

• …
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Wanneer starten/beëindigen we een gemotiveerd verslag bij  
een leerling?

Het gebruik van een gemotiveerd verslag past binnen het zorgbeleid van een school.

Het is belangrijk dat de school – liefst in afstemming binnen een onderwijsregio – de 
werking met een gemotiveerd verslag onderschrijft en als procedure binnen de school 
vastlegt. Dit betekent dat alle leerkrachten zich engageren om op deze manier te werken.

Het werken met een gemotiveerd verslag dient weloverwogen te gebeuren. Vooreerst 
dient de school voldoende basiszorg te voorzien en te bekijken of remediëren of differen-
tiëren tot voldoende resultaat leidt. 

Bij specifieke beperkingen, en na een grondige diagnose en indicatiestelling, kan natuur-
lijk wel vroeg begonnen worden, zelfs in de kleuterklas.

Een gemotiveerd verslag kan gestart worden op vraag van alle partijen:

* de leerkracht / het leerkrachtenteam, minstens wanneer compenserende of dispen-
serende maatregelen voor een bepaalde leerling worden afgesproken. Deze maatre-
gelen worden geformaliseerd in een gemotiveerd verslag, waardoor ze systematisch 
opgevolgd en doorgegeven worden;

* de ouders, bij vragen naar specifieke ondersteuning voor hun kind (bv. naast thera-
peutische begeleiding) of bij overgang naar een studierichting waar aanpassingen 
zullen nodig zijn (bv. bij stages);

* de leerling zelf, wanneer die ondervindt dat specifieke ondersteuning helpt om beter 
te functioneren in de klas;

* GON-leerkrachten, bij de opstart en opvolging van een GON-begeleiding. Zij kunnen 
meehelpen om de juiste maatregelen te bepalen die dan opgenomen worden in het 
gemotiveerd verslag;

* externe therapeuten, die mee wensen na te denken over een gepaste aanpak in de 
klas.

Telkens wordt de CLB-medewerker betrokken, die aftoetst of de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen specifieke maatregelen verantwoorden. Eventueel zal vooraf nog een fase 
van handelingsgerichte diagnostiek doorlopen worden, om deze onderwijsbehoeften en 
het gepaste aanbod in kaart te brengen.

Wanneer alle partijen (school, ouders, leerling, CLB) tot een akkoord komen, wordt een 
gemotiveerd verslag opgemaakt.
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Momenteel is het opmaken van een gemotiveerd verslag niet verplicht. We bevelen het 
wel aan als goede praktijk om afgesproken maatregelen te formaliseren. Binnen een 
onderwijsregio kan afgesproken worden dat elke school dit instrument hanteert.

Bij het opmaken van een gemotiveerd verslag is het belangrijk de impact op de school-
loopbaan in te schatten. Zeker wanneer compenserende of dispenserende maatregelen 
worden opgestart, kan dit gevolgen hebben voor de verdere loopbaan en studiekeuze 
van de leerling. Bedoeling is dat de genomen maatregelen de leerling in staat stellen 
beter aan de einddoelen en het verwerven van het curriculum te voldoen.

Een gemotiveerd verslag kan ook gebruikt worden in een school voor buitengewoon 
onderwijs, geïntegreerd in het individueel handelingsplan.

Een gemotiveerd verslag kan beëindigd worden, eveneens op vraag van alle partijen:

* de leerkracht of het leerkrachtenteam, bv. wanneer zij inschatten dat de maatrege-
len niet meer dermate specifiek zijn en opgenomen kunnen worden in de basiszorg. 
Indien de maatregelen binnen de zorgpraktijk van de school voor alle leerlingen voor-
zien zijn, is een gemotiveerd verslag eveneens niet langer nodig. Dit kan het geval zijn 
in scholen met een grote concentratie aan zorgvragen, waardoor aangepaste maat-
regelen voor de hele klas verantwoord of zelfs noodzakelijk zijn, en tot de basiszorg 
behoren.  Toch dient telkens afgewogen te worden of specifieke maatregelen voor 
deze leerling nog gewenst zijn;

* de ouders, bv. wanneer zij inschatten dat de maatregelen niet langer wenselijk zijn;

* de leerling zelf, bv. wanneer die zich niet langer als ‘uitzondering’ wil zien.

Het gemotiveerd verslag, met het overzicht van de genomen maatregelen, blijft bewaard 
en kan op een later tijdstip opnieuw geactiveerd worden.
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