Maatregelen en sterktes
Inleiding
In het gemotiveerd verslag vult de school de maatregelen in die tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.
Dit luik moet de school invullen. Het CLB-team kan mee ondersteunen en suggesties
aanreiken.
De maatregelen zijn niet onderverdeeld per stoornis maar volgens specifieke rubrieken
naargelang de vorm van ondersteuning. We baseerden ons op de indeling van Pameijer
& Van Beukering (2004)1. Zij vertalen onderwijsbehoeften van leerlingen naar pedagogische, didactische en organisatorische maatregelen. Op basis van deze onderverdeling maken we een onderscheid tussen maatregelen op klasniveau en maatregelen op
schoolniveau of in de werkplaats. Op die manier willen we een stoornis loskoppelen
van bepaalde maatregelen en een vertaalslag stimuleren van onderwijsbehoeften naar
maatregelen op maat.
Het wetenschappelijk onderzoek naar aangepaste maatregelen staat momenteel nog
in de kinderschoenen. De effectiviteit van vele maatregelen is (nog) niet bewezen op
lange termijn. Het digitaliseren van het gemotiveerd verslag maakt onderzoek makkelijker, en we werken samen met onderzoekers van UGent, Arteveldehogeschool Gent en
KULeuven om het correct gebruik te begeleiden.
De rubrieken omvatten telkens een aantal voorbeelden van maatregelen. Deze voorbeelden dienen ter inspiratie. Ze zijn grotendeels samengevoegd vanuit verschillende
bronnen: bestaande begeleidingsplannen op scholen, websites van (ouder)verenigingen,
publicaties ivm leerstoornissen… en bevatten zogenaamde STICORDI-maatregelen
(STImuleren, COmpenseren, Remediëren, DIfferentiëren en DIspenseren).
Daarnaast willen we scholen ook stimuleren om specifieke maatregelen zelf te noteren in de voorziene vrije velden. Een bronnenlijst kan hiervoor ter inspiratie dienen.
Geindividualiseerde maatregelen beschrijven voor een leerling met specifieke behoeften,
vraagt immers om maatwerk en creatief omgaan met de aangeboden lijst maatregelen.
Er is bewust gekozen om geen opdeling te maken naargelang van de ‘soort’ STICORDImaatregelen. In de praktijk is immers vaak overlap en voor de leerling komt het er vooral
op neer om na te gaan of de maatregel hem/haar kan helpen in het beter schools functioneren. Anderzijds wordt vanuit wetenschappelijke hoek wel gewaarschuwd om niet te
snel over te gaan tot compenserende en dispenserende maatregelen, maar eerst maximaal in te zetten op het adequaat stimuleren, differentiëren en remediëren van leerprestaties. Dit betekent dat we leerlingen moeten leren om realistische inschattingen te
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maken van hun prestaties. Maatregelen dienen niet ter verdoezeling van zwakke prestaties en het in de hand werken van verkeerde studiekeuzes.
Vele scholen hebben een goed uitgebouwd zorgbeleid dat al inspeelt op heel wat onderwijsbehoeften. Daarnaast echter voelen veel leerkrachten zich overspoeld door de veelheid en het uiteenlopend karakter van specifieke zorgvragen voor een groeiend aantal
leerlingen. Vandaar het pleidooi om zorgzaam om te gaan bij de keuze van de maatregelen voor een specfieke leerling en een goede selectie van maatregelen te maken. Het is
soms beter om 4 of 5 maatregelen op maat te kiezen dan een hele lijst voor te stellen die
men niet kan waarmaken.
Een school kan ook beleidskeuzes maken: wanneer bepaalde maatregelen bij een groot
aantal leerlingen individueel worden toegepast (bv. extra tijd bij proefwerken) kan een
school ervoor kiezen om deze maatregelen op schoolniveau (passend in het basiszorgbeleid van de school) toe te passen. Het aantal individuele maatregelen kan hierdoor
beperkt worden.
Naast maatregelen wordt ook ruimte gelaten om de sterktes van de leerling te beschrijven. Hierbij is het vooral de bedoeling om die sterktes te benadrukken die door de
leerkracht benut kunnen worden om de leerprestaties en/of het welbevinden van een
leerling op school te verhogen. Daarnaast is er ook een psychologisch effect van het
benoemen van sterktes in het gemotiveerd verslag: zowel ouders als leerlingen geven
aan dat op die manier het totaalbeeld van de leerling beter belicht wordt: de leerling is
immers zoveel meer dan enkel zijn/haar beperking.
Er is ruimte in het gemotiveerd verslag om ook de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders weer te geven.
Lerarenteam, ouders en leerling worden met een gemotiveerd verslag goed geïnformeerd over de talenten en de zorgvragen van leerlingen en hoe ze hiermee om kunnen
gaan (psycho-educatie). Vaak is het nuttig om ook de medeleerlingen te informeren. Een
les rond omgaan met verschillen lijkt hier prima voor geschikt.
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Maatregelen
In dit deel wordt de inhoud van de maatregelen besproken. We geven per rubriek telkens
enkele voorbeelden van de meest gekozen maatregelen, zoals blijkt na analyse van ongeveer 500 ingevulde verslagen.
De maatregelen op klasniveau omvatten volgende rubrieken, met telkens enkele
voorbeelden:
Aangepast curriculum

• De leerling krijgt rekenonderwijs op niveau 4de leerjaar;
• De leerling wordt vrijgesteld van zwemmen;
Deze rubriek bevat dus dispenserende maatregelen binnen een gemeenschappelijk curriculum. Dispenseren is het vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken of
doelen en de vervanging ervan door evenwaardige activiteiten en doelen. De dispenserende maatregelen mogen de inzetbaarheid in het beroepsveld of de mogelijkheid voor
het vervolgonderwijs niet hypothekeren. Er dient eerst nagegaan te worden met welke
hulpmiddelen een leerling de opgegeven taken wel kan uitvoeren.
Aangepaste evaluatie

• De leerling krijgt meer tijd om toetsen af te werken;
• Er worden geen punten afgetrokken voor spellingsfouten;
• Bij een schrijfopdracht leggen we enkel de nadruk op de inhoud (geen spelling, geen
zinsbouw);
Affectieve ondersteuning: veiligheid, geborgenheid, aanvaarding, opbouw van relaties,
afbouw van sociaal isolement, versterken van zelfvertrouwen

• De leerling te kennen geven dat je weet en begrijpt dat hij specifieke onderwijsbehoeften heeft en dat je daarmee rekening wil houden;

• De talenten van de leerling worden benadrukt;
• Schoolresultaten worden niet (confronterend) klassikaal meegedeeld;
Deze rubriek omvat hoofdzakelijk pedagogische maatregelen: actief luisteren naar de
leerling, succeservaringen benadrukken, positieve realistische verwachtingen uitspreken, een kind een actieve rol geven in zijn leerproces en aandacht besteden aan de beleving van de leerling (Pameijer & Van Beukering, 2004).
Stimuleren van motivatie en werkhouding

• Er wordt gewerkt met beloningskaarten;
• Af en toe wordt een aparte activiteit toegestaan aan een leerling (bv. iets wegbrengen);
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Structureren van de leeromgeving

• De leerling zit steeds op een gepaste plaats (bv. vooraan links);
• De leerling wordt persoonlijk aangesproken als een klassikale of groepsinstructie niet
wordt opgevolgd;

• Te studeren leerstof wordt vooraf individueel met de leerkracht overlopen en eventueel aangeduid en gestructureerd;
Ondersteunen van taal

• De vragen van een toets worden voorgelezen;
• De leerling hoeft niet aan bord te komen voor spellingsoefeningen, tenzij hij dat zelf wil;
• De leerling krijgt steeds een voorgedrukte toets;
Deze maatregelen zijn grotendeels geïnspireerd uit bestaande begeleidingsplannen voor
dyslexie.
Ondersteunen van rekenen

• De leerling mag een rekenmachine gebruiken bij opdrachten waar het technisch rekenen geen doel op zich vormt;

• De leerling mag tussenuitkomsten noteren;
Deze maatregelen zijn grotendeels geïnspireerd uit bestaande begeleidingsplannen voor
dyscalculie.
Ondersteunen van ruimtelijk inzicht en motoriek

• Voor cijferen en wiskunde wordt gebruik gemaakt van ruitjespapier;
• De leerling krijgt vrijstelling van bepaalde eisen;
Ondersteuning bij afwezigheden

• Notities voor de leerling worden bijgehouden;
• De school werkt samen met vrijwilligers die onderwijs aan huis verzorgen;
Deze maatregelen zijn vooral van belang bij leerlingen die omwille van een chronische
aandoening veelvuldig of gedurende langere tijd afwezig zijn van school.
Ondersteuning bij studie- en beroepskeuze

• De studiekeuze wordt tijdig besproken;
• De gevolgen van een beperking voor de studiekeuze worden besproken vanuit de
talenten en verwachtingen van de leerling;
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Andere maatregelen
In deze rubriek kunnen maatregelen genoteerd worden die niet onder te brengen zijn
onder een andere rubriek.
De maatregelen op schoolniveau/in de werkplaats omvatten die maatregelen die
betrekking hebben op de school en niet enkel op het klasgebeuren. Deze maatregelen
worden meestal op directieniveau beslist.
We maken een onderverdeling naar:
Ondersteuning van de participatie
Dit omvat volgende rubrieken:

• Inrichting lokalen en gebouw;
• Organisatie leswisselingen;
• Sport, spel en buitenschoolse activiteiten;
• (Zelf)verzorging en medicatie;
• Opvang bij noodsituaties;
Enkele voorbeelden:

• Er wordt aangepast meubilair voorzien;
• De speeltijd wordt gestructureerd;
• De leerling moet volgende medicatie nemen op school;
• Er is een stappenplan aanwezig voor noodsituaties;
Gebruik van hulpmiddelen

• De leerling mag aangepast computermateriaal gebruiken;
• De leerling verplaatst zich met een rollator;
Bronnen
Bij het opstellen van een gemotiveerd verslag van een leerling, kunnen o.a. volgende
bronnen ter inspiratie geraadpleegd worden:

• www.letop.be
• http://sticordibank.wikispaces.com
• www.prodiagnostiek.be
• www.sprankel.be
• www.hgw.be (Checklist leerkrachtvaardigheden en checklist onderwijsaanpak)
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Sterktes
Voor het invullen van de sterktes van de leerling werd gekozen voor dezelfde opdeling
in rubrieken als de maatregelen. Daarnaast is ruimte voorzien om hulpmiddelen toe te
voegen die de leerling geholpen hebben (bv. portfolio, spellingskaart).
Enkele voorbeelden:

• Groot doorzettingsvermogen;
• Interesse voor computer;
• Vlot taalgebruik;
• Kan zich volledig op iets storten, kan er echt voor gaan;
De voorbeelden die in het gemotiveerd verslag zijn opgenomen zijn geïnspireerd vanuit
verschillende bronnen:

• Meervoudige intelligentie (Gardner, 1993)
• www.letop.be
• www.recoost.nl (sterke kanten autisme)
• www.uitgeverijpica.nl (sterke kanten ADHD en autisme – ook van leerkrachten)
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Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders
In het gemotiveerd verslag worden de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en
ouders vermeld.
Leerkrachten zijn als onderwijsprofessionals goed geplaatst om in te schatten welke
maatregelen werken en haalbaar zijn voor een bepaalde leerling. Daarnaast kunnen ze
goed aangeven welke didactische methode, gedragsaanpak…werkt/gewerkt heeft bij
deze leerling. Deze informatie kan van zeer groot belang zijn voor de nieuwe leerkrachten. Zij krijgen tevens de kans aan te geven welke steun zij verwachten om de gevraagde
aanpak waar te maken: regelmatig overleg, coaching door een zorgleerkracht of CLBmedewerker, de gelegenheid om bij een collega op klasbezoek te gaan, gerichte informatie, praktijkvoorbeelden, specifiek materiaal dat door de school, de ouders, het CLB,…
wordt ter beschikking gesteld, e.d.
Het is van groot belang dat de leerkracht of het team zelf duidelijk aangeeft waaraan
behoefte is, wat bij de manier van werken past. Alleen de leerkracht of het team kan aangeven wat wenselijk is en hoe dit haalbaar te maken. Ondersteuningsbehoeften blijken
namelijk sterk te verschillen. Het uitvoeren van een beloningssysteem of een ‘heen-enweerschrift’ kan de ene leerkracht veel tijd en energie kosten, terwijl het voor een andere
leerkracht makkelijk te organiseren is.
Daarnaast zijn ouders belangrijke partners in het schoolgebeuren. Ouders hebben immers heel wat impliciete kennis verworven over de aanpak van hun zoon of dochter die
heel relevant kan zijn voor de school. Het benutten van deze kennis kan van groot belang
zijn voor de leerkrachten van de desbetreffende leerling. Door ouders ook specifiek de
ruimte te laten om van hun kant ook hun ondersteuningsbehoeften mee te geven
(bv. regelmatig overleg op school), verhoogt de samenwerking tussen gezin en school.
In de Visietekst (www.sprankel.be/docs/visietekst.doc) van de ‘Overleggroep ouders
van normaal- en hoogbegaafde kinderen met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen’ lezen we:
Ouders hebben iets te bieden
Ouders kennen hun kind het best, daarin zijn zij “ervaringsdeskundige”. Vooral
wanneer iets in de ontwikkeling van het kind niet “vanzelfsprekend” verloopt, gaan
zij ijverig op zoek naar informatie en ontwikkelen een opmerkelijke belezenheid. Zij
zoeken ook lotgenoten op en zo zijn ouderverenigingen ontstaan om ouders met
dezelfde belangen te groeperen en hen een stem te geven, een forum te bieden. Deze
verenigingen hebben in de loop van jaren intussen een rijkdom aan ervaring en knowhow opgeslagen en vragen niet beter dan dit met de leerkrachten te kunnen delen.
Tevens geven zij aan individuele ouders dat noodzakelijke steuntje in de rug want
in de praktijk ondervinden wij nog steeds dat ouders, uit ontzag of respect voor de
leerkracht, of uit gebrek aan zelfvertrouwen of kennis hun boodschap niet durven of
kunnen overbrengen.

*
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*

Ouders willen een partner zijn op gelijk niveau
Het is nuttig en verrijkend om de deskundigheid van de ouders mee te verrekenen in
een eventueel handelingsplan. Ouders willen geen opponenten zijn in de zorg voor
hun kind, integendeel zij willen partner zijn. Ze willen meedenken en ook zelf voorstellen doen. Ze willen ook absoluut meehelpen maar hebben hierbij nood aan en
recht op correcte informatie en steun. Het moeilijkste is hier de snaren af te stemmen
op een toon die zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. Met die gezamenlijke toonhoogte is
het kind het meest gediend. Alleen als alle partijen op evenwaardige wijze betrokken
worden kan de zorg in de beste verstandhouding worden opgezet.

*

De inbreng van ouders kan leiden tot relativering
Bij aanmelding van een probleem door de leerkracht, kan tijdens het gesprek met de
ouders blijken dat dit in het gezin eigenlijk geen noemenswaardige zorgen veroorzaakt omdat de ouders er vrij tolerant tegenover staan of omdat ze er reeds op een
vrij goede manier hebben mee leren omgaan. Omgekeerd kan een ouder de indruk
wekken een probleem te overdrijven, omdat men er op school niet zo onmiddellijk de
ernst kan van inzien. De uitwisseling van de ervaringen vanuit beide contexten (gezin
en school) kan voor beide partijen heel verrijkend zijn.

Wij achten het dan ook absoluut nodig dat ouders steeds een aanspreekpunt kunnen
hebben. Dit hoeft niet steeds dezelfde persoon te zijn. Ook ouders hebben hun eigen
persoonlijkheid en achtergrond, en affiniteiten tussen personen laten zich niet dwingen. Belangrijk is dat de zorgbegeleider er voor zorgt dat er altijd kan gecommuniceerd
worden en dat de verschillende suggesties en inzichten in beide richtingen doorgespeeld
worden.
Op langere termijn achten wij het niet uitgesloten dat ouders mee willen participeren in
het geheel van de zorgbegeleiding en de zorgverlening op school. Dit kan een waardevolle bijdrage zijn. Ten slotte is ook dit een aspect van ouderparticipatie in de school.
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