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Implementatie 

Het implementeren van een ‘gemotiveerd verslag’ op school of in een bredere onderwijs-
regio steunt op het vertrouwd zijn met de methodiek van handelingsgericht werken.

Net als met handelingsgericht werken kan de introductie van een gemotiveerd verslag 
pas als inspiratiebron voor kwaliteitsverbetering dienen als het team van wenselijk naar 
haalbaar redeneert. Teamleden leggen dan hun huidige manier van werken naast die 
van het werken met een gemotiveerd verslag. Ze spiegelen zich eraan: wat doen we al 
zo en wat zouden we handelingsgerichter willen doen? Wat vinden we wenselijk? Welke 
verbeterpunten zijn er? Worden die haalbaarder wanneer we een gemotiveerd verslag 
introduceren? Hoe maken we dit haalbaar en wat hebben we daarvoor nodig?

Vanuit de ervaringen binnen de proeftuin ‘Gemotiveerd!’ vermelden we een aantal kriti-
sche succesfactoren bij het invoeren van een gemotiveerd verslag op school, binnen de 
CLB-werking of in een bredere onderwijsregio.

* Het gemotiveerd verslag steunt op een handelingsgerichte visie. Wanneer school en 
CLB  hiermee vertrouwd zijn, zal dit de introductie gemakkelijker maken. Vooral wan-
neer handelingsgericht werken bekend is bij de leerkrachten en als een meerwaarde 
ervaren wordt, zal dit de implementatie van het gemotiveerd verslag bevorderen. 
De implementatie van handelingsgericht werken op school wordt beschreven in 
hoofdstuk 8 van het boek ‘Handelingsgericht werken in de klas. De leerkracht doet 
ertoe!’1.

* De school voert een preventief beleid door een sterke zorgstructuur uit te bouwen en 
een duidelijke taakomschrijving te voorzien. Vooral het aanstellen van en voldoende 
ruimte geven aan een dossiercoördinator is belangrijk om de werking met een gemo-
tiveerd verslag mogelijk te maken.

Bijvoorbeeld: Vooral in de maand september moet de dossiercoördinator veel tijd 
investeren in het op punt stellen en opvolgen van alle gemotiveerde verslagen. Dit 
houdt o.m. in: contact opnemen met ouders, gesprekken voeren met leerlingen, 
afspraken maken met het leerkrachtenteam, verspreiden van de verslagen aan het 
leerkrachtenteam. 

De voordelen zijn dat er van bij de start van het schooljaar een goede samenwerking 
met ouders kan ontstaan. Ze zullen in de loop van het schooljaar sneller contact op-
nemen met de school en de CLB-medewerker. Duidelijke communicatie naar ouders 
en leerkrachten voorkomt problemen in de loop van het schooljaar en geeft dus op 
langere termijn tijdswinst.

In de loop van het schooljaar zal de dossiercoördinator het leerkrachtenteam regelma-
tig herinneren aan maatregelen.
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* De implementatie verloopt succesvoller als ze aansluit bij andere ontwikkelingen in 
de school, meegenomen wordt in een meerjarenplan, gelinkt aan het schoolwerk-
plan, en geïntegreerd in het school- en zorgbeleid. Zo ontstaat er samenhang en kun-
nen de ontwikkelingen elkaar versterken. Het mag geen apart ‘project’ zijn, dat er ‘nog 
eens bovenop komt’, maar wel een stukje van de puzzel waarmee het zorgbeleid stap 
voor stap verder uitgebouwd wordt.

Bijvoorbeeld: de school heeft een GOK-team dat kiest voor preventie en remediëring 
van ontwikkelings- en leerachterstanden. Daar wordt gezocht naar structurele oplos-
singen voor bv. leren leren, taalbeleid …

* De directie tekent het beleid uit, maakt duidelijk wat de school wil bereiken, maar 
zorgt tegelijk voor ondersteuning en mandateert een dossiercoördinator. De directie 
zorgt ervoor dat het gemotiveerd verslag wordt geïntegreerd in het intakebeleid, 
in klassenraden, evaluaties en deliberaties, en dat op oudercontacten tijd voorzien 
wordt voor de opvolging van de afgesproken maatregelen. 

Bijvoorbeeld: de directie volgt een vorming rond het gemotiveerd verslag en brengt 
deze informatie op een personeelsvergadering. Op dat moment wordt beslist dat de 
school kiest voor deze manier van werken en dat dit ook verlangd wordt van alle leer-
krachten op school.

* Wanneer leerlingen en ouders de kans krijgen tot inspraak op school, zullen ze ook 
het werken met een gemotiveerd verslag kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door 
het belang van maatregelen goed in te schatten, en het toestaan van maatregelen 
niet als een ‘voorkeursbehandeling’ te bekijken.

* Er zijn duidelijke werkafspraken met het CLB, en meer bepaald met het CLB-team dat 
de school begeleidt. Deze afspraken worden geformaliseerd in de jaarlijkse afspraken-
nota of bijzondere bepalingen. Afspraken rond wie wat opneemt binnen het zorgcon-
tinuüm zijn hierbij wenselijk.

* Een efficiënt ICT-gebruik zal de introductie faciliteren: er wordt tijd bespaard en het 
gemotiveerd verslag kan gekoppeld worden aan het digitale leerlingenvolgsysteem.

* Het goed toepassen van onderwijskundige maatregelen zal sterk samenhangen met 
de mate waarin het schoolteam de vakgebonden leerlijnen uittekent, goed onder-
scheid maakt tussen basisleerstof en uitbreiding  en aandacht heeft voor leerjaar-
overschrijdende samenwerking.

* De implementatie in een regio zal bevorderd worden wanneer een aanbod wordt 
voorzien via nascholing of vanuit de pedagogische begeleidingsdienst in samenwer-
king met het CLB.  Dit aanbod zal de professionalisering van scholen bevorderen.



V - 3

* De aanstelling van een procesbegeleider en –bewaker kan de implementatie in een 
regio bevorderen. Een dergelijke coördinator fungeert als centrale contactfiguur voor 
de scholen die het gemotiveerd verslag  gebruiken en is brugfiguur tussen de scho-
lengemeenschappen, scholen, het CLB en de pedagogische begeleidingsdienst. Deze 
persoon vervult bv. een helpdeskfunctie, ondersteunt zo nodig dossiercoördinatoren 
in de scholen, verzorgt gerichte vorming, brengt regelmatig een gemengde werk-
groep samen waarin de invoering van het instrument wordt opgevolgd, geëvalueerd 
en zo nodig bijgestuurd. 
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