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Praktisch gebruik

Hoe vul je het gemotiveerd verslag in?

Er bestaan twee versies van het document: een papieren versie en een digitale versie. 
Hieronder worden de globale richtlijnen gegeven. Voor een gedetailleerde uitleg van het 
digitaal instrument wordt verwezen naar de handleiding in hoofdstuk 6.

Door wie in te vullen?

Om het gemotiveerd verslag op te stellen is het noodzakelijk minstens te beschikken over 
gegevens van het CLB (diagnose, vermoeden van) en van de school (uitgevoerde maat-
regelen, evaluatie van de maatregelen). Dit betekent dat beide partijen (school en CLB) 
aan het gemotiveerd verslag werken. Wie de eindredactie doet, is onderling af te spreken 
tussen de contactpersoon van het CLB en de dossiercoördinator. Het definitieve gemo-
tiveerd verslag wordt ondertekend, zowel door CLB, als school en door de ouders en de 
leerling zelf.

Gegevens van de leerling

• Vul de contactgegevens van de leerling in en het e-mailadres van de ouders.

• Schoolloopbaan: vul bij elk leerjaar de naam van de school in.

• Dossiercoördinator: vul per schooljaar de naam en contactgegevens van de dossier-
coördinator in. Deze persoon vormt het aanspreekpunt van de school voor ouders, 
leerlingen, leerkrachten en CLB betreffende de opvolging van het gemotiveerd verslag.

• CLB-medewerker: vul per schooljaar de naam en contactgegevens van de contact-
persoon van het CLB in. 

• Bijzonderheden uit de schoolloopbaan: Voorbeelden hiervan zijn: overzitten, scheiding 
ouders ….

Verantwoording

In deze rubriek wordt het besluit van het diagnostisch onderzoek geformuleerd. Een 
kopie van de resultaten van het diagnostisch onderzoek wordt in het CLB-dossier bijge-
houden (met referentienummer bij ‘ref’).
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Afgesproken maatregelen

Algemene richtlijnen

• Overloop eerst de rubrieken (bv. aangepast curriculum) en kruis de rubrieken aan 
waarbinnen de leerling specifieke onderwijsbehoeften vertoont.

• Overloop binnen de aangekruiste rubrieken de voorgestelde maatregelen en bepaal 
samen met de betrokkenen welke maatregelen nodig/wenselijk zijn. Hiervoor kruis je 
het hokje aan in de passende kolom.

• Op vastgestelde tijdstippen kunnen de maatregelen met de betrokkenen geëvalueerd 
worden en kunnen met een ‘+’ (werd gehanteerd en/of heeft goed gewerkt), een ‘-‘ 
(werd niet gehanteerd en/of heeft niet goed gewerkt) of een ‘+/-‘ (bij twijfel) aange-
duid worden. Maatregelen die eenmaal aangekruist werden, blijven in het formulier 
zichtbaar.

• Bij elke rubriek werd ruimte vrijgehouden om maatregelen te noteren die niet in de 
lijst voorkomen maar wel van toepassing zijn op de aangemelde leerling. 

• Beperk je tot maatregelen die specifiek nodig/nuttig zijn voor de desbetreffende leer-
ling en die niet sowieso al ingebed zijn in het algemeen klasbeleid.

Sterktes van de leerling

• Engagement van de leerling: in deze rubriek wordt aangegeven welke initiatieven de 
leerling zelf neemt die hem/haar helpen in het schoolse functioneren.

• Per rubriek kunnen positieve kenmerken van de leerling vermeld worden die aange-
wend kunnen worden in het versterken van het functioneren. 

• Hulpbronnen/voorbereiding: Wie in de omgeving van de leerling kan informatie geven 
of steun verlenen? Hoe is de leerling voorbereid op het omgaan met een beperking? 

• Portfolio/materialen: noteer materialen die het kind nu of in het verleden gebruikt 
heeft en die bijdragen tot een beter functioneren (bv. spellingkaart).

Ondersteuningsbehoeften leerkrachten

Bespreek wat de leerkracht kan helpen bij de benadering van dit kind. Welke ondersteu-
ning kan vanuit het zorgbeleid van de school voorzien worden? Noteer of er eventueel 
informatie beschikbaar is (op internet, boek) die de huidige leerkracht geholpen heeft bij 
de ondersteuning van de leerling. Deze informatie kan immers zeer waardevol zijn voor 
leerkrachten in de verdere jaren.
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Ondersteuningsbehoeften ouders

Noteer wat ouders aangeven nodig te hebben voor de ondersteuning van hun kind.

Begeleiding en hulpverlening

Noteer welke begeleiding of externe hupverlening de leerling krijgt. Indien GON wordt 
voorzien, noteer dan de contactgegevens van de GON-begeleider. Vermeld de referentie 
naar een individueel handelingsplan indien dit door de school werd opgemaakt.
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Hoe wordt een gemotiveerd verslag overgedragen van de ene 
school naar de andere?

Papieren versie

Door het ondertekenen van het gemotiveerd verslag verklaren alle partijen zich akkoord 
met het doorgeven van het gemotiveerd verslag naar de volgende school in het kader 
van de leerlingenbegeleiding. Elke partij is mede-eigenaar van het gemotiveerd verslag 
en heeft het recht om dit door te geven aan de volgende dossiercoördinator. Het gebruik 
van het gemotiveerd verslag kan wel door de leerling, de ouders of school stopgezet wor-
den, indien ze dit niet meer wenselijk achten.

Digitale versie

Bij inschrijving in de nieuwe school, melden de leerling of de ouders dat er een gemoti-
veerd verslag beschikbaar is. Indien de nieuwe school over een login beschikt dan kan ze 
de leerling zoeken op naam en geboortedatum. 

De nieuwe school kan in de webapplicatie (www.gemotiveerd.be) het gemotiveerd ver-
slag opvragen aan de vorige school. De overdracht vindt pas plaats als de vorige school 
hiervoor toestemming heeft gegeven. De ouders worden via mail verwittigd dat deze 
gegevens worden overgedragen.

Voor de concrete richtlijnen wordt verwezen naar de praktische handleiding voor digitaal 
gebruik (zie hoofdstuk 6 documenten).

Chronologie 

De chronologie die we hier aangeven, werd ontwikkeld tijdens de proeftuin 
‘Gemotiveerd!’ waar voor een geleidelijke implementatie (vertrekkend bij het overgangs-
moment basis-secundair onderwijs) werd geopteerd.

In andere regio’s of bij de opstart van leerzorg kunnen andere afspraken gemaakt 
worden.

Kleuters en lager onderwijs tot 4de leerjaar

• Elke school werkt aan zorgzaam en kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen.

• Voor sommige leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarvoor de basiszorg 
ontoereikend is, kunnen – na overleg op het zorgteam en een diagnostisch traject – 
maatregelen afgesproken worden en in een gemotiveerd verslag opgenomen. 
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• Specifieke doelgroepen (leerlingen met GON-begeleiding, chronisch zieke kinderen) 
kunnen al op jongere leeftijd een gemotiveerd verslag hebben.

Zorgteam 4de en 5de leerjaar

• Alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden systematisch bespro-
ken: welke maatregelen worden reeds uitgevoerd? Welke maatregelen helpen? 
Hoe kunnen we leerlingen en ouders versterken in het omgaan ermee (bv. met 
psycho-educatie).

• Leerlingen met 1 of 2 jaar leerachterstand worden grondig besproken door CLB en 
zorgteam, met betrokkenheid van ouders en leerling. De verdere schoolloopbaan 
wordt ingeschat en een overgang naar het 1ste leerjaar B wordt eventueel voorgesteld.

• De BaSo-fiche en het gemotiveerd verslag worden geactualiseerd.

• Indien nodig en nog niet gebeurd, wordt een diagnostisch traject opgestart.  
Een recent diagnostisch verslag wordt aan de ouders bezorgd.

Zorgteam 6de leerjaar

• Alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden systematisch besproken en 
indien nodig wordt het diagnostisch traject op puntgesteld (zie hoger). 

• De ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften worden aangemoedigd 
contact op te nemen met de secundaire school naar keuze om het gemotiveerd ver-
slag door te nemen met directie of graadcoördinator. Zorgcoördinator en CLB kunnen 
hierin een belangrijke drempelverlagende rol spelen door mee te gaan naar de nieuwe 
school.

• Tijdig overleg heeft als extra voordelen dat een gepaste klasindeling met ‘titularis 
op maat’ kan voorzien worden en dat leerkrachten meer bereid zijn tot maatregelen 
wanneer dit gekaderd wordt.

Onthaal 1ste leerjaar secundair onderwijs

• Verkennend gesprek: voorafgaand aan de start van het schooljaar krijgen de ouders 
van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften de kans kennis te maken met het 
aanbod van de secundaire school.

• Administratieve inschrijving: bedoeld om gegevens te verzamelen die nodig zijn voor 
de administratie, voor de briefwisseling en voor de praktische organisatie van het 
schooljaar. 

• Indien extra zorg nodig is, neemt de graadcoördinator met de ouders contact op voor 
verder overleg. Een dossiercoördinator wordt aangesteld. 
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• Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag brengt de dossiercoördinator in het be-
gin van het schooljaar de instanties bij elkaar (CLB, titularis, directie) om het verslag te 
overlopen en begeleiding op punt te stellen. 
De begeleiding richt zich op verschillende betrokkenen en kan diverse vormen aan-
nemen. Het gemotiveerd verslag wordt geëvalueerd en vertaald naar de verschillende 
betrokkenen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

met de leerling: 
  - sticordi-maatregelen;  
- compenserende software op school; 

met de leerkrachten: 
 - leerkrachten op de hoogte stellen van het gemotiveerd verslag (bv. via elektronisch 
leerlingendossier) + ingaan op de ondersteuningsbehoeften van leerkrachten;

- vorming voorzien rond bv. compenserende software;

met de ouders: 
- de procedure uitleggen aan ouders; 

-  ouders informeren zodat ze hun kinderen kunnen aanmoedigen  
en ondersteunen;

- ouders op een info-avond uitleg geven over compenserende software;

• Wanneer men op school meermaals geconfronteerd wordt met een problematiek, 
kan men ook globaal vanuit het schoolteam maatregelen vooropstellen. Via een cel 
leerlingbegeleiding, een tijdelijke werkgroep of via vakgroepvergaderingen komt men 
tot een lijst van mogelijke maatregelen waar alle leerkrachten kunnen achter staan. 
Daarop wordt dan in de begeleidende klassenraad afgesproken welke maatregelen 
voor iedereen of voor een deel van de leerlingen kunnen gelden of wordt per leerling in 
het gemotiveerd verslag opgenomen welke maatregelen voor hem/haar nodig zijn.

Beginsituatieanalyse in september/oktober

* Bij de aanvang van het schooljaar, tijdens de maanden september en oktober, wor-
den de leerlingen geobserveerd. Hierbij kan al dan niet gebruik gemaakt worden van 
bepaalde screeningsinstrumenten zoals bv. een screeningsdictee.  
Leerlingen die nog geen gemotiveerd verslag hebben, kunnen wel op de screening en/
of observatie uitvallen. 
Indien er nog geen diagnose is en er zijn geen maatregelen in het lager onderwijs 
genomen, dan komt de vraag in het secundair ‘out of the blue’ en is terughoudendheid 
op zijn plaats. Dit betekent niet dat de vraag niet meer ernstig wordt genomen en 
grondige probleemverkenning is hier zeker op zijn plaats! 
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Mogelijke oorzaken van laattijdige detectie van onderwijsbehoeften:

• Er werd nog geen diagnose gesteld of de diagnose was onvoldoende duidelijk.

• Er waren nog geen signalen op de vorige school of de problematiek wordt ernstiger 
met de leeftijd.

• Leerkrachten van de vorige school hebben geen signalen gegeven of minimaliseer-
den het probleem. 

• Ouders gingen niet in op de signalen van het zorgteam in de basisschool: ze aan-
vaarden (nog) niet dat hun kind ondersteuning nodig heeft.

• Ouders hadden de mogelijkheden en de vaardigheden niet om in te gaan op de 
signalen van het zorgteam in de basisschool (bv.prangende sociaal-economische of 
gezinsproblemen)

• Een gezin veranderde vaak van woonplaats en dus van school en glipte zo door de 
mazen van het zorgverbredingssysteem.

• De leerling kon compenseren of maskeren met intelligentie, verbaliteit, veel inzet, 
een sterk steunende thuis en onopvallend gedrag.

• Of omgekeerd: het opvallende gedrag maskeerde een andere problematiek.

* Uit bovenstaande blijkt dat laattijdige signalering verschillende redenen kan hebben 
en dus motiveert tot degelijk onderzoek. Het diagnostisch traject wordt dan opnieuw 
doorlopen. 
Het pleit ook voor regelmatige evaluatie van het gemotiveerd verslag en aanpassing 
van maatregelen aan de huidige situatie.

Klassenraden rond  de herfstvakantie

• Klassenraden onmiddellijk voor of na  de herfstvakantie  rond deze thematiek: gemo-
tiveerde verslagen en observaties worden besproken in aanwezigheid van het CLB dat 
over een multidisciplinair dossier van de leerling beschikt.

• De maatregelen uit het gemotiveerd verslag worden bevestigd of aangepast voor alle 
leerkrachten.

• Bij vaststelling van nog niet eerder gesignaleerde problemen worden de resultaten 
met alle betrokkenen (ouders, leerkracht en leerling) gecommuniceerd en volgt alsnog 
een gemotiveerd verslag.

 3de trimester in het 1ste leerjaar secundair onderwijs

• Het gemotiveerd verslag wordt met alle betrokkenen geëvalueerd en de maatregelen 
voor het volgend schooljaar worden afgesproken.
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• De dossiercoördinator neemt het op zich om te zorgen voor de continuering van het 
zorgbeleid voor het volgende schooljaar.

Instappen/overstappen in de loop van het secundair onderwijs

• Onthaalbeleid: via intake met de dossiercoördinator en na de eerste klassenraad wordt 
het zorgbeleid op punt gesteld. Een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt indien 
nodig.

• Het gemotiveerd verslag wordt geëvalueerd en aangepast bij de overgang naar de 
2de graad en de 3de graad. Uitzonderlijk wordt hier nog een diagnostisch traject 
opgestart.

• Een dossiercoördinator kan het  hele traject op school opvolgen, of per leerjaar of 
graad wordt een nieuwe dossiercoördinator aangesteld.

Bij overgang naar het hoger onderwijs 

• Het gemotiveerd verslag wordt geëvalueerd en een exemplaar wordt aan de leerling 
bezorgd.

• Het meest recente diagnostisch verslag wordt door het CLB aan de leerling bezorgd.

• In hogescholen en universiteiten worden ook maatregelen voorzien. De betrokken 
diensten kunnen zich baseren op het gemotiveerd verslag wanneer dit meegegeven 
wordt. Aan universiteiten en hogescholen hebben studenten met een beperking recht 
op bepaalde examenfaciliteiten (bv. spreiding van examens, meer tijd voor een exa-
men, keuze van examenvorm (bv. mondeling), goede notities, studiemethodebege-
leiding, gebruik van compenserende ICT-hulpmiddelen en software ...) (zie bv. www.
dyslexie.ugent.be). 
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Bij evaluatie: iedereen gelijk voor de wet?

Dit luik werd overgenomen uit de brochure ‘Dyslexiesoftware! En nu? Inspiratiebron bij 
de implementatie van ICT-hulpmiddelen binnen het zorgbeleid van de school’ (2011). Bij 
het opstellen van deze brochure werden de onderwijskoepels en het departement on-
derwijs betrokken. Deze visie is ruimer dan het gebruik van ICT-hulpmiddelen en kadert 
maatregelen als een recht in plaats van een gunst.

Gelijkheidsbeginsel

Is het toestaan van ICT-hulpmiddelen aan leerlingen in strijd met het principe van de 
gelijke behandeling van leerlingen? Is er hier geen sprake van ‘voorkeursbehandeling’?

We kunnen deze vraag even eenvoudig als duidelijk beantwoorden: het toestaan van ICT-
hulpmiddelen aan leerlingen is niet in strijd met het principe van gelijke behandeling.

Scholen zijn er terecht voor beducht om niet te discrimineren tussen hun leerlingen. Dit 
wordt vaak als volgt begrepen: geen onderscheid maken in de behandeling van leerlingen 
omwille van een bepaald kenmerk of kenmerken als het maken van dat onderscheid niet 
gerechtvaardigd is. Leerlingen bijvoorbeeld op grond van geslacht of huidskleur verschil-
lend behandelen is een directe discriminatie en verboden.

De wet verbiedt echter ook indirecte discriminatie. Dit komt erop neer dat een ogen-
schijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze (bv. het niet toestaan van ICT-
hulpmiddelen of aangepaste brailleboeken of apparatuur aan een blinde leerling omdat 
dat evenmin aan andere leerlingen wordt toegestaan), personen met een beschermd 
kenmerk zoals handicap, in vergelijking met andere personen bijzonder kan benadelen, 
zonder dat dit kan worden gerechtvaardigd. Met andere woorden, geen onderscheid 
maken in de behandeling van personen wanneer dat omwille van bepaalde kenmerken 
(zoals een ernstige beperking in de schriftelijke communicatie) juist wel aangewezen en 
nodig is om meer gelijke uitkomsten te verkrijgen, wordt ook als een vorm van discrimi-
natie beschouwd die verboden is. Het weigeren van redelijke aanpassingen aan personen 
met een handicap wordt bijgevolg beschouwd als een indirecte discriminatie.

Binnen de wetgeving in verband met gelijke behandeling wordt aanvaard dat het maken 
van een onderscheid of een verschillende behandeling is toegestaan als het de bedoeling 
is daarmee een achterstandsituatie weg te werken en de maatschappelijke participatie 
kan worden bevorderd. Eenzelfde behandeling is maar rechtvaardig als leerlingen zich in 
vergelijkbare omstandigheden bevinden. Omdat dit niet het geval is voor leerlingen met 
een ernstige beperking in de schriftelijke communicatie, is een individuele aangepaste 
benadering op basis van objectieve gronden te verantwoorden. Volgens de wet is in die 
situaties een verschillende behandeling een gerechtvaardigd onderscheid. De redenen 
moeten wel duidelijk zijn en de situatie van achterstand aantoonbaar.
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Evaluatie

Ook op het vlak van een gedifferentieerde wijze van evalueren voelen leraren en scholen 
zich vaak onzeker.

Wat de evaluatie betreft is het principe nochtans helder. Een regelmatige leerling volgt 
alle lessen, vakken of onderwijsactiviteiten die worden georganiseerd of die voorzien 
zijn in het leerplan. De regelgeving biedt mogelijkheden om van dit principe af te wijken 
met in acht name van de mogelijke consequenties voor evaluatie. De wijze van evalueren 
behoort tot de pedagogische vrijheid van het schoolbestuur of de inrichtende macht. 
Aangepaste, gedifferentieerde vormen van evaluatie en toetsing zijn niet verboden.

In geval compenserende maatregelen worden toegekend tijdens de lessen, dan mag 
dat ook bij een (eind)toets. Compenserende maatregelen worden immers genomen om 
de gewone voorziene doelen van de klasgroep te bereiken. Als dezelfde doelen worden 
nagestreefd, houdt men rekening met de compensatie in de wijze van evalueren.

Dispenseren is een zwaardere ingreep in het onderwijscurriculum van een leerling. 
Dispenserende maatregelen stellen de leerling vrij van een bepaalde onderwijsactiviteit, 
vakonderdeel, een vak of doelen en leggen hiervoor vervangende gelijkwaardige doelen 
en activiteiten vast. De wijze waarop men deze evenwaardige doelen evalueert, wordt 
bij het nemen van de maatregel vastgelegd. De begeleidende klassenraad is hiervoor 
autonoom bevoegd. Dispensatie moet met de nodige reserve toegepast worden omdat 
mogelijks bepaalde wegen naar de toekomst worden afgesloten. Het behalen van het ge-
tuigschrift basisonderwijs of de normale certificering in het secundair onderwijs blijft het 
uiteindelijke doel. Leerlingen dispenseren van extra doelen die strikt genomen niet nodig 
zijn voor de certificering, kan uiteraard wel. Om discussies te vermijden over de ‘speciale’ 
behandeling van een medeleerling, is het aangewezen om de specifieke maatregelen 
vast te leggen zodat maximale transparantie ontstaat naar andere ouders en medeleer-
lingen. Het algemene beleid wordt best naar ouders en leerlingen gecommuniceerd.

En wat zal de inspectie daar van zeggen?

De vraag wat de inspectie zegt over het gebruik van dyslexiesoftware wordt best ver-
ruimd tot het omgaan met compenserende en dispenserende maatregelen in alle geval-
len waar een ‘redelijke aanpassing’ zich opdringt. Vier richtinggevende principes zijn 
daarbij van belang:

1. Elke onderwijsinstelling heeft de maatschappelijke opdracht om haar onderwijs zo in 
te vullen en te organiseren dat voor haar specifieke leerlingen de beoogde resultaten 
optimaal bereikt worden.

2. De delibererende klassenraad oordeelt autonoom of een individuele leerling de doelen 
van het leerplan in voldoende mate heeft bereikt.
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3. De inspectie onderzoekt of de leerbegeleiding het leren van de leerlingen ondersteunt, 
ook het leren van leerlingen met extra zorgbehoeften.

4. Compenserende en dispenserende maatregelen ontslaan noch de onderwijsinstelling, 
noch de leerling van het streven om de onderwijsdoelstellingen zo maximaal mogelijk 
te realiseren. 

Elke onderwijsinstelling heeft de maatschappelijke opdracht om haar onderwijs zo in te 
vullen en te organiseren dat in haar specifieke context en voor haar specifieke leerlingen/
cursisten de beoogde resultaten (eindtermen, ontwikkelingsdoelen) optimaal bereikt 
worden. De onderwijsinspectie gebruikt hiervoor de term ‘onderwijsdoelstellingen’. 
Tijdens een doorlichting gaat de inspectie na of ‘de school’ de onderwijsdoelstellingen 
bereikt bij ‘de leerlingen/cursisten’. De inspectie onderzoekt met andere woorden of 
de onderwijsinstelling voldoende inspanningen levert zodat zoveel mogelijk leerlingen 
zoveel mogelijk doelen van het leerplan bereiken.

Het uitreiken van studiebewijzen behoort tot de autonomie van de onderwijsinstelling. 
De delibererende klassenraad oordeelt autonoom of een individuele leerling de doelen 
van het leerplan in voldoende mate heeft bereikt. De evaluatie van individuele leerlingen 
is geen voorwerp van onderzoek door de inspectie. Wat de inspectie wel doet, is nagaan 
of de evaluatiepraktijk van de onderwijsinstelling ‘kwaliteitsvol’ is. Inspecteurs onder-
zoeken de validiteit en de betrouwbaarheid van de evaluatiepraktijk.

Om na te gaan of een onderwijsinstelling voldoet aan de onderwijsdoelstellingen kij-
ken inspecteurs tijdens een doorlichting zowel naar de resultaten op schoolniveau (de 
output) als naar onderwijskundige processen. Ze hebben aandacht voor de keuzes die de 
onderwijsinstelling maakt met betrekking tot de onderwijskundige processen. Over deze 
keuzes spreekt de inspectie zich niet uit. Wel gaat ze na wat de effectiviteit is van de 
gemaakte keuzes. Dit is vooral belangrijk met het oog op het realiseren van gelijke onder-
wijskansen en het aanbieden van een stimulerende leeromgeving met optimale leer- en 
ontwikkelingskansen voor elke leerling/cursist. ‘Zorg’ of ‘begeleiding’ is een belangrijke 
indicator binnen het geheel van de onderwijskundige processen. De inspectie onderzoekt 
of de begeleiding het leren van de leerlingen – ook het leren van leerlingen met extra 
zorgbehoeften - ondersteunt. In die zin kunnen compenserende maatregelen voor leer-
lingen met extra zorgbehoeften beschouwd worden als ‘verantwoorde’ keuzes.

Compenserende en dispenserende maatregelen mogen niet zover gaan dat leerlingen 
volledig vrijgesteld worden van een vak of van een vakonderdeel. De leraar biedt alter-
natieve, zo gelijkwaardig mogelijke taken/doelstellingen aan, rekening houdend met de 
specifieke zorgsituatie van de leerling.

Compenserende en dispenserende maatregelen ontslaan immers noch de onderwijs-
instelling, noch de leerling van het streven om de onderwijsdoelstellingen zo maximaal 
mogelijk te realiseren. Dit betekent concreet dat leerlingen met een attest van dyslexie 
aangespoord moeten worden om te blijven oefenen.
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Het is dan niet de bedoeling om foutloos te lezen en te spellen, wel om op een gepaste 
wijze om te gaan met lezen en spellen zodat de leerling zijn talenten optimaal kan 
ontplooien.

Helpdesk

Bij vragen of problemen kan u terecht op volgend adres: gemotiveerd@vclbgent.be


