
Draaiboek voor het omgaan met specifieke  
onderwijsbehoeften op school

Het doel van dit draaiboek is om scholen een leidraad aan te bieden om te komen 
tot een eenduidige, effectieve begeleiding van leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften in het basis- en secundair onderwijs en ter ondersteuning van de 
handelingsplanning in het buitengewoon onderwijs. We hebben dit instrument 
een “gemotiveerd verslag” genoemd. Het gemotiveerd verslag kan over scholen 
heen en bij overgang naar een ander onderwijsniveau doorgegeven worden.

Dit draaiboek bevat drie grote luiken (7 hoofdstukken).

Een eerste luik (hoofdstuk 1) bevat de situering van het gemotiveerd verslag. 

We schetsen eerst kort de historiek: hoe is dit draaiboek gegroeid? Wie heeft hieraan 
meegewerkt?

Vervolgens worden de theoretische kaders toegelicht: zorgcontinuüm, leerzorg/VN ver-
drag en handelingsgericht werken. 

In een tweede luik (hoofdstuk 2 en 3) wordt de inhoud van het gemotiveerd verslag 
besproken.

Dit luik bestaat uit twee delen. Vooreerst dient de verantwoording ingevuld te worden: 
Voor wie is het gemotiveerd verslag bedoeld? Op basis van welke zorgvragen besluiten 
we tot specifieke onderwijsbehoeften voor die leerling?

Vervolgens worden de maatregelen besproken die voor leerlingen genomen worden. De 
keuze van de indeling wordt beargumenteerd en er wordt ingezoomd op onderwijskun-
dige maatregelen op klasniveau, maatregelen die de participatie op school bevorderen, 
op ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders en de sterktes bij de leerling 
zelf.

In een derde luik (hoofdstuk 4, 5, 6 en 7) worden handvatten voor de implementatie 
gegeven. Achtereenvolgens worden het praktisch gebruik en de richtlijnen voor imple-
mentatie in een school of regio toegelicht. Tot slot worden een aantal documenten en 
voorbeelden toegevoegd. 

Het draaiboek en de meest recente versie van alle documenten zijn terug te vinden op 
www.gemotiveerd.be.



het gemotiveerd verslag



Inhoud

hoofdstuk I: Situering en kaders
Situering 1

Kaders 
 - Continuüm van zorg in de leerlingbegeleiding 2 
- Handelingsgericht werken 6 
- Leerzorg en VN-verdrag 8  

hoofdstuk II: Verantwoording door het CLB
Inhoud 1
- Beperking in het leren en toepassen van kennis 2 
- Functiebeperking 4 
- Beperking in de sociale interactie 6 
- Beperking in andere participatiedomeinen 8 
- Chronische aandoening 8 
- Onderwijsbehoeften omwille van andere factoren 8

Wanneer starten/beëindigen we een gemotiveerd verslag bij een leerling? 10

hoofdstuk III: Maatregelen en sterktes
Inleiding 1

Maatregelen  3

Sterktes 6

Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten en ouders 7

hoofdstuk IV: Praktisch gebruik
Hoe vul je het gemotiveerd verslag in? 1

Hoe wordt een gemotiveerd verslag overgedragen van de ene school naar de andere? 4

Chronologie  4

Bij evaluatie: iedereen gelijk voor de wet? 9

Helpdesk 12

hoofdstuk V: Implementatie  1

hoofdstuk VI: Documenten
Gemotiveerd verslag: papieren versie 1

Praktische handleiding voor digitaal gebruik 20

hoofdstuk VII: Voorbeelden
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