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Het nieuwe leerzorgkader: een nieuwe kans 
of straks een gemiste kans ?

Na 25 jaar werken in het buitengewoon onderwijs, na vele vormings-
momenten met mentoren en zorgcoördinatoren (ZOCO’s), na 
heel wat therapeutische momenten met kinderen die extra zorg 
vragen en na wat ervaring met inclusief onderwijs, maak ik dankbaar 
gebruik van de mogelijkheid om aandacht te vragen voor een nieuwe 
kans en volgens geruchten straks misschien een gemiste kans; 
hoewel, een voorontwerp van decreet betreffende leerzorg werd 
op 19/11/2008 goedgekeurd.

Voorgeschiedenis 

In 1984 deed ik mijn intrede in het (buitengewoon) onderwijs, 
een onderwijsniveau gestructureerd volgens acht types. Ook al 
besefte ik het toen niet maar dit ‘systeem’ was nog maar 14 jaar 
‘oud’ (voor 1970 was zorg voor kinderen met extra’s ‘caritas’) 
en toch was er vanuit het buitengewoon onderwijs reeds heel wat 
kritiek op: rigide, teveel ‘in-hokjes-denken’, niet altijd even zuiver 
toegepast want attesten werden soms wel geschreven afhankelijk 
van het (stedelijke of landelijke) aanbod, ongelijke spreiding,  
enzomeer.  

Het Vlaams regeerakkoord (2004-2009) spreekt over de uitbouw 
van een onderwijscontinuüm (aanzet reeds gegeven in de vorige 
Vlaamse regering onder Minister Vanderpoorten): ‘gewoon on-
derwijs waar het kan, buitengewoon onderwijs waar het moet’. 
We merken een toenemende vraag naar zorg: buitengewoon 
onderwijs is over 15 jaar met meer dan 40% toegenomen, het budget 
meer dan verdubbeld; GON telde in 1983 een 700-tal leerlingen, 
nu meer dan 7000 (dus ook heel wat extra GON-begeleiders). 
Toegevoegd nog een ploeg van een 1500-tal ZOCO’s, een recente 
uitbreiding van ION en je ziet een toename van zorg op allerlei 
vlakken.

Daarnaast vragen de internationale ontwikkelingen steeds meer 
aandacht voor inclusie: op 13/12/2006 neemt de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties het Verdrag 61/601 betreffende 
de rechten van personen met een handicap aan. Op 23/03/2007 
beslist de Vlaamse Regering deze conventie en het facultatief 
protocol goed te keuren (op 30/03 ook België en de Europese 
Gemeenschap). Dit verplicht ook Vlaanderen om uit te voeren 
wat daar werd in opgenomen: artikel 24 stelt dat de lidstaten het 
recht op onderwijs van personen met een handicap erkennen, een 
inclusief onderwijssysteem op alle onderwijsniveaus en het 
levenslang leren waarborgen. De verschillende artikels geven aan 
dat personen met een handicap niet mogen uitgesloten worden van 
het algemene onderwijssysteem en er ‘redelijke’ aanpassingen 
moeten worden voorzien. Dit is het eerste waar we ons moeten 
over buigen: wensen we een maatschappij waaraan iedereen mag 
participeren of is ‘de’ maatschappij alleen voor de mens zonder 
belemmeringen? De Wereld GezondheidsOrganisatie bepaalt 
de mate van handicap aan de hand van de mate dat mensen 

kunnen participeren aan het maatschappelijk leven. Insluiten 
of uitsluiten …  Nemen we zorg op voor de integrale volgende 
generatie of voor slechts een deel ervan?  

Vroeger én recent onderzoek toont ons dat onderwijs de 
maatschappelijke ongelijkheid én dus verschillen onder kinderen 
als gevolg van hun maatschappelijke positie, niet veroorzaakt 
maar wel in stand houdt. Op die manier staan scholen voor de 
keuze: de segregatie mee in stand houden of kiezen voor inclusie.

Vooraleer we de kinderen op de schoolbusjes duwen, vooraleer 
we ze afstempelen met het type dat past bij hun ‘handicap’, dienen 
we het daarover te hebben. Dat we dan in een tweede fase moeten 
hebben over hoe moeilijk dit is, hoe moeilijk inpasbaar dit is in het 
huidige systeem, welke beperkingen er zijn, spreekt voor zich; als 
we echter de rechten van de mensen met een handicap erkennen 
dan wordt het uitgangspunt enigszins anders, of wie past zich aan 
aan wie: het kind aan de school of de school aan het kind?  

Het leerzorgkader pretendeert daar een antwoord op te geven: na 
tien jaar discussies binnen VLOR en andere commissies moesten 
er knopen worden doorgehakt en werd een concreet kader zicht-
baar. Een keuze voor een ‘redelijke’ aanpassing van de school 
aan het kind.

De leerzorgmatrix is gebaseerd op leerzorgniveaus en clusters 
van specifieke onderwijsbehoeften en doelgroepen.  

De leerzorgniveaus (5) verwijzen naar de mate van aanpassing 
van de onderwijsomgeving (aanbod, pedagogisch-didactische 
aanpak, aard en intensiteit van de ondersteuning en inzet van 
personele en materiële middelen).  

De clusters en doelgroepen (4) verwijzen naar kindkenmerken. 
Cluster 1 heeft geen specifieke doelgroep; cluster 2 omvat 
doelgroepen met kinderen bij wie moeilijkheden zijn bij het 
verwerven  van schoolse kennis en vaardigheden (doelgroepen: 
kinderen met licht verstandelijke handicap of met een leerstoornis); 
cluster 3 omvat kinderen die beperkingen hebben op één 
of meerdere domeinen van het functioneren (verstandelijk, 
motorisch, zintuiglijk) en cluster 4 spreekt over gedrags- en 
emotionele stoornissen of van pervasieve ontwikkelings-
stoornissen die de sociale interactie bemoeilijken.
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A attest
BuO buitengewoon onderwijs
CLB centrum voor 

leerlingenbegeleiding
COM compenseren
DIF differentiëren
DIS dispenseren
E externen
GO gewoon onderwijs
GC gemeenschappelijk 

curriculum met gangbare 
certifi cering

GV gemotiveerd verslag
IC individueel curriculum met 

alternatieve certifi cering*
IHP individueel handelingsplan
IND fi nanciering op niveau 

leerling
ORG fi nanciering op niveau 

organisatie
P preventie
PBD pedagogische 

begeleidingsdienst
R remediëren
SOL speciale 

onderwijsleermiddelen 

Leerzorgniveau I
GO/GC/P/R/DIF/COM/ORG
Ondersteuning: CLB, PBD, E

Leerzorgniveau II
GO/GC/DIS/COM/GV/ORG
IND voor cluster 3
Ondersteuning CLB, PBD, BuO, E

Leerzorgniveau III
GO/BuO/IC/IHP/IND/A
Ondersteuning: CLB, PBD, BuO, E

Leerzorgniveau IV
BuO/IC/IHP/IND/A
Ondersteuning: CLB, PBD, BuO, E

Leerzorgniveau V
partieel onderwijs

* Voor de alternatieve certifi cering op niveau III en IV zal in een procedure worden voorzien om een vergelijking met de gangbare certifi cering in het gewoon 
   onderwijs te kunnen maken. Bij gelijkwaardigheid zal dezelfde certifi cering als op niveau I en II afgeleverd worden.

Cluster 1
geen

stoornissen 

Cluster 2
leer-

beperking

Cluster 3
functie-

beperking

Cluster 4
beperking

in
de sociale 
interactie

SOL

Doelgroepen

A  Ernstige leerstoornis
B  Licht verstandelijke beperking
C  Matige en ernstige 

verstandelijke beperking
D  Fysieke beperking
E  Auditieve beperking
F  Visuele beperking
G  Gedrags- en emotionele 

stoornis
H  Pervasieve 

ontwikkelingsstoornis

A B
C D

E F
G H

G H
C D

E F

Z

Z

Z Zorgbeleid

SOL

D E F

bu
ite

ng
ew

oo
n 

on
de

rw
ijs

ge
w

oo
n 

on
de

rw
ijs

ge
w

oo
n 

on
de

rw
ijs



BALANS  tijdschrift voor agogisch werk

n CONCEPT  3

De uitgangspunten of ‘strategische doelstellingen’ van het leer-
zorgkader zijn de volgende: 
 
 1- Een gemeenschappelijk referentiekader aanbieden: via
  leerzorgniveaus en clusters wordt  een begrippenkader
  aangeboden dat het mogelijk maakt alle kinderen en alle
  zorg binnen één kader te situeren.
 
 2- De begeleidings- en verwijzingspraktijk van de CLB’s 
  kan via handelingsgerichte diagnostiek en handelings-
  gericht werken bewerkstelligen dat niet alleen kindken-
  merken worden bekeken maar ook opvoedingskenmerken
  en onderwijskenmerken.  Dit betekent concreet dat ook de
  school onder ogen komt: zijn er voldoende 
  inspanningen geleverd binnen de school zodat een
  doorverwijzing zinvol is? Bijzondere aandacht voor
  de meest kwetsbare groepen wordt hier expliciet gesteld.
 
 3- Het aanbod buitengewoon onderwijs verbreden en verdiepen: 
  de momentele spreiding is onvoldoende om alle kinderen 
  binnen een redelijke tijdspanne op school te krijgen; daar-
  naast zijn niet alle problematieken gemakkelijk en eenduidig 
  onder een bepaald type te plaatsen; het principe van de
  clusters en een gemakkelijkere keuze voor bepaalde doel-
  groepen moeten de verbreding realiseren. 
  Een verdere specialisering geeft de mogelijkheid 
  om leerzorgniveau IV uit te bouwen (verdieping).
 
 4- De mogelijkheden verruimen voor onderwijs op maat in
  scholen voor gewoon onderwijs: een grote stap voorwaarts
  is het gegeven dat scholen die inspanningen willen leveren
  om voor kinderen leerzorgniveau III en IV te organiseren
  daar nu ook de middelen zullen voor krijgen.

Voor de uitgebreide informatie (een aanrader) verwijs ik naar 
de website van de Minister van Onderwijs en dan vooral naar de 
memorie van toelichting bij het voorontwerp decreet leerzorg.

Er wordt voorzien in een langzame invoering van het leerzorg-
kader en dit vanaf 01/10/2010. De invoering is gespreid over 7 
jaren en wie wou kon al de verschillende stappen hier in mee 
volgen. Wie het wenste kon binnen de muren van zijn school 
beleidsmensen uitnodigen om de constructieve ideeën te 
aanhoren. Wie nog ‘van niets weet’ getuigt van luiheid en onwil, 
zelden werd onderwijsvernieuwing zo breed uitgesmeerd in de tijd.

Schaduwzijden 

Na jarenlange verzuchtingen verwacht je dan enige positieve 
animo bij de voorstelling van een nieuw kader. De enige 
klanken die we horen zijn negatieve … de schrik voor 
veranderingen neemt de bovenhand en ‘het zal wel een 
besparingsmaatregel zijn’ wordt vlug in de mond genomen. Er 
is meer schrik dan het aanvoelen van kansen… blijkbaar doemt 
het spookbeeld op dat nu in klasjes een zodanige variatie aan 
kinderen zal komen dat het niet meer werkbaar zal zijn. Kinderen 
met de meest uiteenlopende handicaps die de meest uiteenlopende 
specialistische aanpakken zullen nodig hebben bij elkaar, en 
een leerkracht de wanhoop nabij hoe hij/zij dit moet bolwerken. 

In het buitengewoon onderwijs ziet men iedereen terug weg-
spurten naar het gewoon onderwijs. Met deze karikatuur zweren 
we dan het gehele verhaal maar af.  Ook politiek merken we dat de 
‘andere’ politieke families graag ‘kritisch’ zijn en een 
dynamiek bewerkstelligen die het spreken over de 
uitgangspunten zomaar overslaat.

Nochtans: dit leerzorgkader afvoeren lijkt mij een gemiste kans! 
Een nieuw kader kan nieuwe mogelijkheden geven, vertrekkende 
vanuit de strategische doelen en de huidige noden en gebreken is 
het leerzorgkader een mogelijke te bewandelen weg.

De onmogelijkheid om positief mee te denken - elke groep ziet 
wel een nadeel - en onder aanvoer van allerlei belangengroepen 
en vakbonden blijft alles zoals het is. Om dan toch maar te kunnen 
omgaan met allerlei extra vragen gooien we nog iets bovenop het 
reeds ‘overbeladen’ ‘oude’ kader en klagen we ook dat het alle-
maal teveel wordt. Als echte angsthazen hebben we schrik voor 
een nieuw kader, ook al hebben we kritiek zat op het ‘oude’ …  
we bevestigen dat onderwijs een log en moeilijk te bewegen ding 
is.

Nochtans zijn er reeds heel wat zorgzame scholen die inclusie-
projecten realiseren: via ION, 5u ½ extra ondersteuning (en 
studenten van hogescholen en universiteiten) kunnen kinderen met 
een matige mentale stoornis in de klas blijven en mee opgroeien 
met hun leeftijdsgenoten. Of via GON, of via het persoonlijk 
assistentiebudget slagen sommige ouders er in hun kind op zijn 
minst het lager onderwijs in de gewone school te laten volgen.

Binnen de eigen context (buurt, school van broer of zus, …) 
kunnen blijven is van onschatbare waarde zowel voor het kind 
als voor de klasgenoten. Samen opgroeien in het vertrouwen dat 
het de ontwikkeling van iedereen zal stimuleren, is wat er voorop 
staat. Of deze denkwijze het zal halen tegen de actuele trend van 
etiketten van allerlei stoornissen en behandelingen, zal van ons 
allen afhangen.

Jan Decuypere
Jan Decuypere is pedagoog en contextueel therapeut, 

hij heeft 25 jaar ervaring in het buitengewoon onderwijs 
en begeleidt kinderen met allerlei vraagstellingen. 

Binnen Balans verzorgt hij modules binnen de opleiding 
zorgcoördinatie en contextuele hulpverlening en begeleiding.


