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MACRO-niveau
• Internationale en Europese 

beleidskaders en verdragen
• Nationale en regionale 

beleidskaders en 
financieringsmechanismen

• Onderwijskundige 
modellen en evidence-
based strategieën: 
ontwerpen van 
leeromgevingen om de 
diversiteit in de school en 
de klas te waarderen en te 
benutten 

MESO-niveau
• Schoolvisie
• Flexibel omgaan met curricula
• Professionaliteit van leraren
• Betrokkenheid van ouders
• Samenwerken met (lokale) partners
• Toegankelijke infrastructuur

MICRO-niveau
• Handelingsgericht werken
• Uitdagende en realistische doelen met redelijke 

aanpassingen
• Toegankelijk lesmateriaal
• Klasmanagement
• Klasinrichting
• Samenwerkend leren van leraren en leerlingen
• Ondersteuning
• Competentieontwikkeling van leraren
• Ouderbetrokkenheid
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Kwaliteitsvol onderwijs en 
kwaliteitsvolle begeleiding voor 

elk kind en elke jongere … 
meerdere perspectieven
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Het recht van elk kind en elke 
jongere op kwaliteitsvol 

onderwijs en kwaliteitsvolle 
begeleiding

Het centraal stellen van de integrale ontplooiïng van elk 
kind en elke jongere in functie van een toekomstig actief 

leven als volwassene en een volwaardige participatie aan 
de samenleving.

Bevorderen van respect voor de 
grondrechten, de rechten van de mens en de 
culturele waarden van het kind en de 
jongere zelf en van de anderen.
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Hoe kijken 
wij naar 
inclusie in 
scholen?
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Het OK 
referentiekader voor onderwijskwaliteit 

 Rubriek 

 Deelrubriek 

 Kwaliteitsverwachting 

Beleid 

Beleid 

BL1 
De school ontwikkelt en voert een gedragen, geïnte-
greerd en samenhangend beleid rekening houdend 
met haar (ped)agogisch project. 

BL2 
De school geeft haar organisatie vorm op het vlak 
van cultuur en structuur. 

BL3 De school werkt participatief en responsief. 

BL4 
In de school heerst een innovatieve en lerende orga-
nisatiecultuur. 

BL5 
De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die 
het leren en onderwijzen ten goede komen. 

Resultaten en effecten Ontwikkeling stimuleren BL6 
De school communiceert transparant over haar wer-
king met alle betrokkenen. 

R1 
De school bereikt de minimaal gewenste output bij 
een zo groot mogelijke groep van lerenden. Doelen Begeleiding 

Onderwijskundig  
beleid 

R2 
De school streeft naar welbevinden en betrokkenheid 
bij alle lerenden en het schoolteam en naar tevreden-
heid bij ouders en bij andere relevante partners. 

D1 
Het schoolteam realiseert doelgericht een brede en 
harmonische vorming die betekenisvol is. 

B1 
Het schoolteam geeft de begeleiding vorm vanuit 
een gedragen visie en systematiek en volgt de effec-
ten van de begeleiding op. 

BL7 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend be-
leid op het vlak van leren en onderwijzen. 

R3 
De school streeft bij elke lerende naar zoveel moge-
lijk leerwinst. 

D2 
Het schoolteam hanteert doelen die sporen met het 
gevalideerd doelenkader en zorgt voor samenhang 
tussen de doelen. 

B2 
Het schoolteam biedt begeleiding zowel op het vlak van 
leren en studeren, onderwijsloopbaan, psychisch en so-
ciaal functioneren als preventieve gezondheidszorg. 

Personeels- en  
professionaliseringbeleid 

R4 
De school stimuleert de studievoortgang van elke le-
rende. 

D3 
Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare 
doelen. 

B3 
Het schoolteam biedt elke lerende een passende be-
geleiding met het oog op gelijke onderwijskansen. 

BL8 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend per-
soneelsbeleid dat integraal en samenhangend is. 

R5 
De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor 
elke lerende. 

D4 
Het schoolteam expliciteert de doelen en de beoor-
delingscriteria. 

B4 
Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen 
met de lerende, de ouders/thuisomgeving en andere 
relevante partners. 

BL9 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend pro-
fessionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke 
aandacht voor beginnende leraren. 

R6 
De school streeft naar effecten op langere termijn bij 
alle lerenden. 

Vormgeving onderwijsleerproces  
en leef- en leeromgeving 

Opvolging 
Financieel en  

materieel beleid 

Kwaliteitsontwikkeling V1 
Het schoolteam en de lerenden creëren 
samen een positief en stimulerend school- 
en klasklimaat. 

O1 
Het schoolteam geeft de lerenden adequate 
feedback met het oog op de voortgang in het 
leer- en ontwikkelingsproces.  

BL10 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend fi-
nancieel en materieel beleid. 

K1 
De school ontwikkelt haar kwaliteit vanuit een ge-
dragen visie die vertaald is in de onderwijsleerprak-
tijk. 

V2 
Het schoolteam en de lerenden gaan positief  
om met diversiteit. 

O2 
Het schoolteam evalueert op een brede en  
onderbouwde wijze het onderwijsleerproces 
en het behalen van de doelen. 

BL11 De school beheerst de kosten voor alle lerenden. 

K2 
De school evalueert haar werking cyclisch, systema-
tisch en betrouwbaar vanuit de resultaten en effec-
ten bij de lerenden. 

V3 
De leef- en leeromgeving en de 
onderwijsorganisatie ondersteunen het 
bereiken van de doelen.  

O3 
Het schoolteam stuurt het onderwijsleerproces bij 
op basis van de feedback- en evaluatiegegevens. 

Fysieke en mentale veiligheid  
van de leef-, leer- en werkomgeving 

K3 
De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit van de 
onderwijsleerpraktijk. 

V4 
Het schoolteam biedt een passend, actief en 
samenhangend onderwijsaanbod aan. 

O4 
Het schoolteam beslist en rapporteert 
onderbouwd over het behalen van de doelen  
bij de lerende. 

BL12 
De school ontwikkelt en voert een doeltreffend be-
leid met het oog op de fysieke en mentale veiligheid 
van de leef-, leer- en werkomgeving. 
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De school streeft bij elke lerende naar zoveel mogelijk leerwinst.

Het is belangrijk dat de school alles in het werk stelt om elke lerende zoveel 
mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. Ze ambieert een ruime ontwikkeling en 
streeft naar zoveel mogelijk leerwinst bij elke lerende. Dit duidt op de toename van 
kennis en vaardigheden en op de ontwikkeling van attitudes, competenties en 
talenten van lerenden gedurende een bepaalde periode.

De school waarborgt de toegang tot onderwijs voor elke lerende.

Iedereen heeft recht op onderwijs. Daarom heeft iedere school de 
maatschappelijke opdracht om voor elke lerende de toegang tot onderwijs te 
waarborgen en gelijke onderwijskansen te realiseren. Scholen kunnen maar 
resultaten en effecten bereiken als lerenden participeren aan het 
onderwijsleerproces. De school volgt de deelname van alle lerenden aan het 
onderwijsgebeuren op en gaat die waar nodig stimuleren. 
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Het schoolteam hanteert uitdagende en haalbare doelen.

Het schoolteam heeft zicht op de beginsituatie van de lerenden en benut dit bij het 
vooropstellen van de doelen. De leer- en ontwikkelingsbehoeften vormen hierbij het 
uitgangspunt. Het schoolteam doet dit om met zoveel mogelijk lerenden het 
gemeenschappelijk curriculum te realiseren. Door het evenwicht tussen haalbare en 
uitdagende doelen te bewaken, verhoogt het schoolteam de kans op 
succeservaringen, de motivatie en het effect op leren.

Het schoolteam en de lerenden gaan positief om met diversiteit.

Diversiteit is een normaal gegeven waar iedereen dagelijks in verschillende situaties 
mee te maken krijgt. Het kan gaan om verschillen in taal, geslacht, seksuele 
oriëntatie, religie, cultuur, ras, socio-economische status, cognitieve en fysieke 
mogelijkheden, beleving, interesses, bezigheden, zienswijzen, behoeften… Deze 
diversiteit is een meerwaarde voor de ontwikkeling van lerenden indien het 
schoolteam ze in het onderwijsleerproces positief aanwendt. Zo bouwt het 
schoolteam aan een inclusieve cultuur.
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De leef- en leeromgeving en de onderwijsorganisatie ondersteunen 
het bereiken van de doelen.

De leef- en leeromgeving verwijst naar de situatie waarin de lerende leeft en 
leert. Wanneer men specifieke inspanningen levert om het leren van de 
lerende gericht te ondersteunen, spreken we van onderwijzen. De fysieke 
omgeving, de infrastructuur en de aanwezige leer- en onderwijsmiddelen 
beïnvloeden het leren van de lerende. Naast de leeromgeving ondersteunt ook 
de onderwijsorganisatie het bereiken van de doelen. Twee elementen spelen 
hierbij onder meer een rol: de onderwijstijd en de groeperingsvormen. Het 
schoolteam wendt de onderwijstijd en de groeperingsvormen doordacht aan. 
Elke lerende krijgt voldoende tijd en kansen om te leren en te oefenen. 
Groeperingsvormen verwijzen naar vele mogelijke vormen van werken met 
individuen, kleine of grote klasgroepen, heterogene of homogene groepen, 
klasoverstijgend werken… 



Het schoolteam biedt elke lerende een passende begeleiding met het oog op 
gelijke onderwijskansen.

Om een passende begeleiding te realiseren, detecteert het schoolteam de mogelijkheden 
en de behoeften van de lerenden en differentieert ze waar nodig. Het schoolteam gaat 
ervan uit dat iedereen de kracht en de capaciteiten in zich heeft om te leren, te groeien 
en te veranderen. De sterktes van de lerenden vormen het uitgangspunt voor de 
begeleiding. Het schoolteam begeleidt de lerenden via een continuüm van zorg en/ of 
via handelingsplanning. Een gefaseerde benadering van brede basiszorg, verhoogde 
zorg, uitbreiding van zorg, een individueel aangepast curriculum en/of 
handelingsplanning vormt de ruggengraat van de begeleiding. Een sterke brede 
basiszorg werkt preventief. Voor lerenden met specifieke onderwijsbehoeften plant het 
schoolteam redelijke en gepaste aanpassingen waaronder het inzetten van 
stimulerende, remediërende, differentiërende, compenserende en/of dispenserende 
maatregelen. Op die manier draagt het schoolteam bij tot het realiseren van gelijke 
kansen voor alle lerenden en tot inclusie. 
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Het schoolteam geeft de begeleiding vorm samen met de lerende, de 
ouders/thuisomgeving en andere relevante partners.

Diverse actoren versterken de begeleiding door samenwerking en partnerschap. 
Lerenden en ouders (thuisomgeving) zijn gelijkwaardige partners en worden actief 
betrokken door het schoolteam. De begeleiding is transparant voor alle 
betrokkenen. Het schoolteam houdt rekening met andere culturen, 
opvoedingsstijlen en socio-economische milieus. Elke school van het 
leerplichtonderwijs werkt voor de begeleiding samen met een centrum voor 
leerlingenbegeleiding (CLB).
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In de school heerst een innovatieve en lerende organisatiecultuur.

In de school zijn de teamleden gericht op voortdurende ontwikkeling. De school 
initieert veranderingen om het leren en onderwijzen te verbeteren. Het schoolteam 
probeert nieuwe benaderingen en werkwijzen uit. De school stimuleert de 
samenwerking tussen de teamleden en het leren van en met elkaar met het oog op 
expertisedeling. 

De school bouwt samenwerkingsverbanden uit die het leren en 
onderwijzen ten goede komen.

De school bouwt aan relaties met ouders en andere partners. Ze verbindt de 
schoolpraktijk met de thuisomgeving en de lokale en bredere omgeving. Ze zorgt 
voor een doeltreffende samenwerking met andere partners. Ze legt daarbij 
prioriteiten in functie van het leren en onderwijzen.

12



13

Het toezichtskader

• Vertaling van het referentiekader naar het toezichtskader met niveauspecifieke 
accenten omwille van onderliggende regelgeving.

• Meerdere schalenbundels die elementen van inclusie bevatten: kwaliteitsontwikkeling, 
onderwijsleerpraktijk, leerlingenbegeleiding, omgaan met diversiteit …

• Steeds in de focus: kwaliteitsontwikkeling en onderwijsleerpraktijk.

• Herwerking van de schalen onderwijsleerpraktijk en leerlingenbegeleiding: integratie 
van de brede basiszorg en verhoogde zorg in de onderwijsleerpraktijk.

• In de nabije toekomst nog enkele bijsturingen en verfijningen: uitbreiding van zorg, 
individueel aangepast cruuriculum, verbindende communicatie …
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Kwaliteitsontwikkeling
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BENEDEN
DE VERWACHTING

BENADERT
DE VERWACHTING

VOLGENS
DE VERWACHTING

OVERSTIJGT
DE VERWACHTING

De leraren zetten onvoldoende stappen 
om de optimale ontwikkeling van alle 
leerlingen te stimuleren. De leraren 
creëren geen krachtige leeromgeving en 
ze hebben onvoldoende zicht op de 
beginsituatie van de leerlingen om 
er de onderwijsleerpraktijk op af te 
stemmen. Het aanbod is onvoldoende 
samenhangend, betekenisvol en 
activerend. De leraren differentiëren 
en remediëren nauwelijks doelgericht 
en ze besteden nauwelijks aandacht aan 
metacognitieve kennis en vaardigheden.

De leraren streven ernaar de optimale 
ontwikkeling van alle leerlingen te 
stimuleren. Ze leveren een aantal 
inspanningen om een krachtige 
leeromgeving te creëren die inspeelt op 
persoonlijke en externe 
factoren. Het aanbod is 
gedeeltelijk samenhangend, betekenisvol 
en activerend. De leraren differentiëren 
en remediëren niet altijd doelgericht en 
stimuleren in beperkte 
mate metacognitieve kennis en 
vaardigheden.

De leraren stimuleren een optimale 
ontwikkeling van alle leerlingen. 
Ze creëren een krachtige leeromgeving die 
inspeelt op persoonlijke en externe 
factoren. Het aanbod is veelal 
samenhangend, betekenisvol en 
activerend. De 
leraren differentiëren en remediëren doel
gericht en stimuleren metacognitieve 
kennis en vaardigheden.

De leraren stimuleren een optimale 
ontwikkeling van alle leerlingen. Ze 
creëren een krachtige leeromgeving die 
inspeelt op persoonlijke en externe 
factoren. Het aanbod is veelal 
samenhangend, betekenisvol en 
activerend. De leraren differentiëren 
en remediëren doelgericht en stimuleren 
metacognitieve kennis en 
vaardigheden. De manier waarop de 
leraren de brede basiszorg vormgeven, is 
een voorbeeld van goede praktijk.

U2. Brede basiszorg
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BENEDEN
DE VERWACHTING

BENADERT
DE VERWACHTING

VOLGENS
DE VERWACHTING

OVERSTIJGT
DE VERWACHTING

Voor leerlingen voor wie de brede basiszorg 
niet volstaat, verzamelen de leraren geen of 
weinig informatie voor het verfijnen 
van de beeldvorming. De leraren passen 
de afgesproken maatregelen niet of 
nauwelijks toe. De maatregelen 
zijn onvoldoende op maat van de leerling. De 
leraren volgen de effecten niet of 
nauwelijks op.

Voor leerlingen voor wie de brede basiszorg 
niet volstaat, verzamelen de leraren beperkte 
informatie voor het verfijnen van de 
beeldvorming. Af en toe passen de leraren de 
afgesproken maatregelen toe. Die 
maatregelen zijn beperkt op maat van de 
leerling. De leraren volgen in mindere 
mate de effecten op en overleggen in 
beperkte mate over wat ze kunnen bijsturen 
of borgen.

Voor leerlingen voor wie de brede basiszorg 
niet volstaat, verfijnen de leraren de 
beeldvorming en passen ze consequent de 
afgesproken maatregelen toe. 
Die maatregelen zijn op maat van de 
leerling. De leraren volgen de effecten op en 
sturen indien nodig en na overleg de 
maatregelen bij.

Voor leerlingen voor wie de brede basiszorg 
niet volstaat, verfijnen de leraren de 
beeldvorming en passen ze consequent de 
afgesproken maatregelen toe. Die 
maatregelen zijn op maat van de leerling. De 
leraren volgen de effecten op en sturen 
indien nodig en na overleg de maatregelen 
bij. De manier waarop de leraren 
de verhoogde zorg vormgeven, is een 
voorbeeld van goede praktijk.

UA3. Verhoogde zorg
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L1. Vormgeving van de leerlingenbegeleiding

BENEDEN
DE VERWACHTING

BENADERT
DE VERWACHTING

VOLGENS
DE VERWACHTING

OVERSTIJGT
DE VERWACHTING

Het schoolteam houdt niet of 
nauwelijks rekening met de diversiteit van de 
leerlingenpopulatie om de 
leerlingenbegeleiding vorm te geven. Het 
schoolteam biedt onvoldoende een passende 
begeleiding die kadert in een stapsgewijze 
aanpak. De brede basiszorg en de verhoogde 
zorg zijn niet of weinig evenwichtig 
uitgebouwd en onvoldoende op elkaar 
afgestemd. Het schoolteam volgt 
de leerlingen amper op en betrekt de 
leerlingen en de ouders weinig of niet bij de 
begeleiding.

Het schoolteam houdt in beperkte 
mate rekening met de diversiteit van de 
leerlingenpopulatie om de 
leerlingenbegeleiding vorm te geven. Het 
schoolteam slaagt er niet altijd in 
om stapsgewijs de meest passende 
begeleiding aan leerlingen te bieden. Het 
schoolteam laat kansen liggen om de brede 
basiszorg en de verhoogde zorg evenwichtig 
uit te bouwen en op elkaar af te 
stemmen. Het schoolteam volgt de leerlingen 
in beperkte mate op. Het schoolteam neemt 
nog niet alle gelegenheden te baat om de 
leerlingen en de ouders te betrekken bij de 
begeleiding en om laagdrempelig 
en transparant over de begeleiding te 
communiceren.

Het schoolteam houdt rekening met de 
diversiteit van de leerlingenpopulatie om de 
leerlingenbegeleiding vorm te geven. Het 
schoolteam baseert daarop een stapsgewijze 
begeleiding waarbij de mate van 
individualisering toeneemt naarmate de nood 
aan begeleiding stijgt. De brede basiszorg en 
de verhoogde zorg zijn evenwichtig 
uitgebouwd en op elkaar afgestemd. Het 
schoolteam volgt de leerlingen systematisch 
op en betrekt de leerlingen en de ouders bij 
de begeleiding. De communicatie over de 
begeleiding is laagdrempelig en transparant.

Het schoolteam houdt rekening met de 
diversiteit van de leerlingenpopulatie om de 
leerlingenbegeleiding vorm te geven. Het 
schoolteam baseert daarop een stapsgewijze 
begeleiding waarbij de mate van 
individualisering toeneemt naarmate de nood 
aan begeleiding stijgt. De brede basiszorg en 
de verhoogde zorg zijn 
evenwichtig uitgebouwd en op elkaar 
afgestemd. Het schoolteam volgt 
de leerlingen systematisch op en betrekt de 
leerlingen en de ouders bij de begeleiding. De 
communicatie over de begeleiding is 
laagdrempelig en transparant. De manier 
waarop het 
schoolteam de leerlingenbegeleiding 
vormgeeft, is een voorbeeld van goede 
praktijk.



Wat zien wij 
en wat zien 
wij niet?
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Verkennend onderzoek van de implementatie van het M-decreet in de CLB’s en het 
onderzoek naar de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding (tweeluik)

• De onderwijs- en opvoedingsbehoeften worden te weinig leerlingspecifiek geformuleerd en de 
ondersteuning op school-, klas- en ouderniveau blijft onderbelicht.

• Er is onvoldoende aandacht voor de effecten van de genomen maatregelen op het niveau van de leerling, 
de leraren en de school.

• Het is opvallend dat zowel scholen als CLB’s de regelgevende kaders over de vraag of maatregelen
disproportioneel of onvoldoende zijn weinig of niet beheersen.

• Dit alles resulteert in een weinig transparante onderbouwing van (gemotiveerde) verslagen. Die verslagen 
regelen evenwel de toegang tot ondersteuning. 

• Het is voor leraren niet evident om rekening te houden met de verschillen in een klasgroep en deze 
verschillen aan te wenden als troeven.

• Binnen de verhoogde zorg staat de meerderheid van de scholen in voor passende maatregelen, maar ze 
zetten opvallend minder in op het preventieve luik van de brede basiszorg.

• Scholen gaan nog weinig bewust om met kwaliteitsontwikkeling op het gebied van leerlingenbegeleiding: 
evaluatie- en feedbackgegevens benut om het handelen van de leraar of het beleid van de school in vraag 
te stellen of goede praktijken te verankeren is een probleem.

• De kwaliteit van de leerlingenbegeleiding daalt rechtevenredig met het onderwijsniveau: sterk in 
kleuteronderwijs, middelmatig in het lager onderwijs en eerder zwak in de 1ste graad so.
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DIMENSIE 1 - Brede basiszorg, krachtige leeromgeving
Cluster 1.1 Positief en stimulerend school- en klasklimaat
Positieve relaties

Ordelijk klimaat
Cluster 1.2 Doelgericht werken

Doelen en onderwijsleersituatie afstemmen op de beginsituatie (bao)
Doelen expliciteren

Cluster 1.3 Efficiënte klasorganisatie

Doelmatig klasmanagement
Efficiënt tijdsgebruik

Cluster 1.4 Interactief en betekenisvol leren
Activerende werkvormen

Betekenisvol aanbod
Taal stimuleren

Cluster 1.5 Materiële leef- en leeromgeving
Gepaste middelen

Cluster 1.6 Positief omgaan met en afstemmen op verschillen

Doordacht groeperen
Didactiek afstemmen

Cluster 1.7 Metacognitieve kennis en vaardigheden
Reflectie stimuleren

Strategiegebruik stimuleren
Cluster 1.8 Opvolging

Adequate feedback
Het leer- en ontwikkelingsproces opvolgen (bao)

Het onderwijsleerproces bijsturen o.b.v. feedback- en evaluatiegegevens (bao)
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De kwaliteit van het buitengewoon onderwijs … handelingsplanning in bubao. 
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De kwaliteit van het buitengewoon onderwijs … handelingsplanning in buso. 
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De terreinverkenningen van het ondersteuningsmodel (brede en kleine types)

• Er is een breed draagvlak voor deskundige, multidisciplinaire ondersteuning op maat van de leerling, leraar en 
school(-team). 

• Er is een grote betrokkenheid, een sterk engagement en doorgaans voldoende zelfkritische reflectie op het 
niveau van de ondersteuningsteams.

• Er is nood aan een gedeelde visie op kwaliteitsvolle ondersteuning, duidelijkheid over de rol van elke betrokken 
partner en engagement van de scholen. Dit vormt de basis voor doelgerichte en efficiënte samenwerking.

• Dat bestaande kaders (zorgcontinuüm, handelingsgericht werken …) steeds beter ingeburgerd zijn, is geen 
garantie voor een kwalitatieve brede basiszorg en verhoogde zorg in elke school. Daaroor kunnen CLB’s en 
ondersteuners nog onvoldoende verder werken op een fundament dat verzekerd zou moeten zijn.

• De ondersteuner werkt schoolnabij, maar vanuit een onafhankelijke en schoolexterne positie om ten volle de rol 
van brugfiguur op te nemen.

• Er leven verschillende meningen over de vereiste basisvaardigheden, professionalisering en vormgeving van 
ondersteuningstrajecent om te komen tot zichtbare resultaten en effecten voor leerlingen  en leraren.

• De complexe en ongelijke financieringsmechanismen hebben een grote impact op de realisatie van 
ondersteuning. (filmpje prof. Willems)

• De nood om ondersteuningsmiddelen meer flexibel en efficiënt te kunnen inzetten.
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De terreinverkenningen van het ondersteuningsmodel (brede en kleine types)

• Sterke nood aan expertisedeling en –ontwikkeling:
o Wat houdt de verwachte expertise dan precies in? Gaat het om doelgroepspecifieke deskundigheid, 

pedagogisch-didactische competenties, communicatie- en coachingsvaardigheden, niveauspecifieke 
kennis, inclusie-expertise … ?

o Spanningsveld typespecifieke expertise >< model van brede inzetbaarheid (ankerfiguren)

• Het belang van planmatig werken: 
o Ondersteuners werken o.b.v. een ondersteuningsplan dat geënt is op de specifieke onderwijsbehoeften 

van de leerling en de ondersteuningsvraag van de school. Dit blijkt een efficiënt instrument.
o Scholen waarderen de oplossingsgerichte, planmatige en transparante aanpak van ondersteuners.

• Het belang van verbindend samenwerken als fundament van ondersteuning en als partnerschap van gewoon en 
buitengewoon onderwijs, CLB, PBD en externe hulpverlening. (zie filmpje prof. De Schauwer: ‘samen’ als 
sleutelwoord)

• Meer kansen creëren voor ouderbetrokkenheid.



Hoe kunnen wij 
zelf meer en 
beter bijdragen 
aan inclusief 
onderwijs?
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Welke kansen en 
uitdagingen zien wij voor 
onszelf?

Het  toezichtskader optimaliseren in functie van:

• Een onderwijsleerpraktijk die sterker inzet op:

o Flexibiliteit (curricula en doelen, groeperingsvormen, werkvormen … ).

o Implementatie van modellen en strategieën die inspelen op de 

diversiteit van de klasgroep.

o Verbindende communicatie met en betrokkenheid van ouders.

• Een schoolbeleid dat sterker inzet op:

o Intervisie en reflectie als bron van professionalisering.

o Cultuur van inclusie die focust op positiviteit en samenwerking met 

interne en externe partners.

o Resultaten en effecten op het vlak van inclusie.
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Welke kansen en 
uitdagingen zien wij voor 
onszelf?

• De inclusiecultuur binnen de OI versterken en de 

professionaliteit op het vlak van inclusie aanscherpen.

• De beleidskeuzes beter ondersteunen door een selectie van de 

regelgeving gericht te onderzoeken (bv. motiveringen van 

ontbindingen van inschrijvingen lln met een verslag, naleving van 

het inschrijvingsrecht, evaluatie type basisaanbod …)

• Het toezicht op de kwaliteit van brede basiszorg en verhoogde 

zorg, op de kwaliteit van de (gemotiveerde) verslagen en op de 

kwaliteit van ondersteuning  geïntegreerd onderzoeken en 

beoordelen.

• De communicatie met het werkveld versterken.
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Welke spiegel kunnen wij  
elkaar voorhouden?

• Om inclusief onderwijs mogelijk te maken, is er niet alleen een 
taak weggelegd voor leraren, maar ook voor de 
onderwijsinspectie. Waar moeten wij op korte en lange termijn 
op inzetten?

• Oordeelt de onderwijsinspectie streng maar rechtvaardig als het 
gaat over de kwaliteit van leerlingenbegeleiding? Geldt dat ook 
voor de kwaliteitsontwikkeling van de leerlingenbegeleiding?

• Legt de onderwijsinspectie de lat hoog genoeg voor het 
onderwijskundig beleid in de scholen?

• Wat hebben leraren op de klasvloer nodig om het fundament van 
inclusief onderwijs, namelijk brede basiszorg, echt te laten 
landen?

• Welke ondersteuning hebben leraren nodig om zich sterker en 
bekwamer te voelen in inclusief onderwijs?

• Is het een wijze keuze om inclusief onderwijs te verengen naar 
kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften?
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