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METHODIEK

van activerende ondersteuning 
tot gedeelde verantwoordelijkheid!

Vandaag de dag is een doorsnee Vlaamse klas divers. Bijvoor-
beeld de klas van meester Mathias bestaat uit 16 leerlingen, 
kinderen uit 8 verschillende landen, sommige hebben noden 
op cognitief vlak, sociaal vlak, … Kortom, iedere leerling heeft 
zijn eigen rugzakje. Dit wil niet zeggen dat een leerling met een 
specifieke ondersteuningsvraag geen plaats krijgt binnen de 
reguliere school. Er gaan meer en meer stemmen op, ook vanuit 
het beleid, om leerlingen, ongeacht hun noden, samen school te 
laten lopen.  

Om deze uitdaging aan te gaan liep vanaf 2007 (tot 2011) aan de 
Hogeschool Gent Departement Lerarenopleiding, Ledeganck1 

in samenwerking met VSPW Balans een Projectmatig Weten-
schappelijk Onderzoek. Het onderzoek had als doelstelling om 
leraren te ondersteunen in het omgaan met diversiteit in hun 
klaspraktijk (zie ook Balanstijdschrift, jg. 4, nr. 12, juni 2008). 
Vanaf 2003 zijn er in alle Vlaamse scholen zorgcoördinatoren 
werkzaam. Deze persoon coördineert de zorg op school-
niveau, ondersteunt leraren en begeleidt leerlingen. Binnen het 
onderzoek werd de zorgcoördinator ingezet als interne 
ondersteuningsfiguur van de leraar. De onderzoekers werkten 
samen met de zorgcoördinatoren van vijf scholen een onder-
steuningsconcept uit. Dit resulteerde in het GOL(L)D-concept: 
Gericht Ondersteunen van Leraren in het Leren Omgaan met 
Diversiteit.

Elza, kan je jouw functie als zorgcoördinator beschrijven? 
Elza:  “Ik ondersteun de zorg op schoolniveau. Dat betekent 
bijvoorbeeld een digitaal leerlingvolgsysteem op punt stellen 
zodat de gegevens rond één leerling niet bij één leraar blijven, 
maar dat er een doorstroming is. Dat komt de continuïteit ten 
goede, wat de vorige leraar heeft uitgeprobeerd daar kan de 
huidige leraar op voortbouwen. Daarnaast heb ik veelvuldig 
overleg met leraren. Tijdens dat overleg tracht ik de leraar te 
ondersteunen bij de problemen die zich stellen omtrent zorg.”  

Mimi, ziet jouw functie er hetzelfde uit?
Mimi:  “Mijn takenpakket richt zich ook op school-, lera-
ren- en leerlingniveau. Maar wij zijn een kleinere school en 
bijgevolg hebben we minder uren zorgcoördinatie. Ik ben zowel 
zorgcoördinator als zorgleerkracht. Dit houdt in dat ik een deel 
van mijn uren effectief in de klas ga ondersteunen of leerlingen 
individueel of in groep ondersteun.“ 

gedachtengoed ook het verleden van de cliënten respecteert 
en mogelijkheden opent om hun toekomst en die van hun 
kinderen te plannen.

Meerzijdige partijdigheid.
De stap naar hulp bij mijn cliënten gebeurt soms via familie-
leden. Soms is het de echtgenote, zus, broer die belt voor een 
afspraak of de eerste keer meekomt. Cliënten hebben soms al 
beroep gedaan op traditionele en religieuze genezers voor ze 
op therapie komen (Tjin A Djie, K. & Zwaan, I., (2007). Deze 
situeren zich binnen de eigen cultuur. Zij zoeken in die context 
betekenis van ziek zijn en genezing. Als mensen uit zichzelf de 
stap naar therapie zetten komen ze soms in een groter loyaliteits-
conflict. In de overdrachtsrelatie met de cliënt is dit soms 
voelbaar en ook bespreekbaar. Een meerzijdige partijdige 
opstelling van de therapeut bevrijdt uit de deloyaliteit.
Veel van mijn cliënten leven in een collectivistisch gezin in 
een individualistische maatschappij. Ze hebben vaak volgende 
veronderstelling: als individuatie voorop staat zou dit isolatie 
kunnen betekenen. Isolatie bezorgt je een inferieure plaats en 
betekent identiteitsverlies, zeker binnen een collectieve gemeen-
schap. Migratie betekent al in veel gevallen geïsoleerd worden 
van een bepaald samenlevingsverband. In therapie kunnen we 
samen op zoek gaan naar hoe individuatie in verbondenheid 
mogelijk is zonder deloyaal te zijn, binnen hun gezin van 
herkomst binnen de huidige maatschappij. Dit ervaar ik zeker 
als mensen in grootfamilies leven en geven en nemen van een 
groot aantal personen. Meerzijdige partijdigheid als grond-
houding en methodiek is ook helpend voor mij op gebied van 
zelfafbakening.

Culturele en andere bagage
Kennis van je eigen culturele bagage is essentieel in het contact 
met ‘de vreemde ander’ (Gailly, A., (2000). Mijn eigen diversiteit 
ontdekken, leren kennen, ervan houden is nodig om ook de 
andere volwaardig divers te laten zijn. Mijn eigen krachten en 
kwetsuren kennen maakt me vollediger aanwezig in de dialoog 
zodat de ander ook écht verschijnt. Ik merk dat ik dankzij dit 
bewustzijn mijn pijnpunten in mijn eigen culturele bagage 
sneller tegenkom als deze zouden geraakt worden in de dialoog 
met mijn cliënt en ze daardoor ook sneller kan parkeren. Het 
oneindige proces van jezelf leren kennen maar ook kunnen 
wisselen van perspectief en delen van jezelf inbrengen maakt dat 
de communicatie blijft vloeien.

Emel Isci
Psychologe en contextueel therapeute, 

werkzaam in het VCLB en eigen praktijk te Gent.
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kind niet kan deelnemen aan het klasgebeuren. Om deze manier 
van denken mogelijk te maken is het noodzakelijk dat de leraar 
zijn aanpak dient af te stemmen. Dit betekent dat een leraar een 
inkijk moet geven in zijn klas. Dat is niet altijd vanzelfsprekend 
want een leraar staat nog vaak alleen in de klas.”  

Jullie hebben samen met de onderzoekers, het GOL(L)D)
concept uitgewerkt. Voor wat staat het en op welke manier 
biedt het een antwoord op de uitdagingen? 
Elza:  “Aan de basis van het GOL(L)D-concept liggen een 
aantal uitgangspunten die in ieder ondersteuningstraject terug te 
vinden zijn: Gericht, Ondersteuning, Leraar, Leerproces en het 
Diversiteitsdenken. 
Het is een gericht ondersteuningstraject omdat de leervraag van 
de leraar de rode draad is. We gaan binnen het ondersteunings-
traject opzoek naar de vraag die de leraar zich stelt.
Gratienne: “Het is een leervraag, geen hulpvraag. In een hulp-
vraag zit meer de boodschap “Ik kan het niet, ik heb hulp nodig” 
en eventueel zelfs een vraag naar “Neem het van mij over”. Wer-
ken aan een leervraag gaat gepaard met langetermijndenken en 
een procesgerichte aanpak.“
Lieve:  “De ondersteuning staat voor een activerende 
begeleiding. Het is de leraar zelf die de verantwoordelijkheid 
neemt om veranderingen door te voeren in zijn klaspraktijk. De 
zorgcoördinator kan ondersteunend werken door hierover met 
de leraar in dialoog te gaan. Door te werken aan de leervraag zal 
er verandering optreden. Wanneer er dan verandering optreedt, 
is de kans groter dat de leraar dit aan zichzelf toeschrijft. Op 
deze manier verhoogt het GOL(L)D-concept het competentie-
gevoel van de leraar.” 
Mimi:  ”Ik vind ook dat door deze manier van ondersteunen 
de leraar opnieuw de centrale figuur wordt, de eerste 
verantwoordelijke. Dat wil niet zeggen dat de leraar de expert 
moet worden in allerhande stoornissen en bijhorende aanpak. 
Maar de leraar zal op een onderzoekende manier zijn onderwijs-
praktijk aanpassen. Je moet als leraar in staat zijn om na te gaan 
wat al dan niet werkt binnen de klas. Het is belangrijk om onder-
steuning te krijgen in dit reflectieproces zodat je als leraar niet 
allen komt te staan.”  
Gerda: ” Binnen het ondersteuningstraject wordt het 
diversiteitsdenken als onderliggende visie naar leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften gehanteerd. Leervraag, acties en 
resultaten worden telkens gelinkt aan het diversiteitsdenken.” 

De uitgangspunten zijn richtinggevend binnen het onder-
steuningstraject. Kan je vertellen hoe je concreet te werk 
gaat?
Mimi:  “Het ondersteuningsconcept bestaat uit verschillende 
fases, gebaseerd op de cyclus van actieonderzoek. Dit houdt 
in dat leraren hun onderwijspraktijk eerst gaan onderzoeken, 
daarna acties opzetten en uiteindelijk evalueren en bijsturen. 
Het principe van zelfsturing ligt hierbij aan de basis. Binnen het 
GOL(L)D concept is het de zorgcoördinator die de leraar onder-
steunt in het uitvoeren van actieonderzoek en dit om een proces 
van ‘trial and error’ te voorkomen.”

Gratiënne: ”Er ontstaat als het ware een doorschuifsysteem.
De leraren melden een probleem en verwachten van de zorg-
coördinator en het zorgteam antwoorden. Je zoekt oplossingen 
en geeft adviezen maar vaak is dat geen antwoord op de vraag 
die deze juf stelt. Je moet een oplossing toch altijd vertalen naar 
wie jij als leraar bent in de klas.“ 

Waren er nog uitdagingen?
Gerda:  “We komen van ver. Vroeger was het logisch dat 
wanneer kinderen niet mee konden of niet in het plaatje pasten 
dat ze werden doorverwezen naar een andere school of buiten-
gewoon onderwijs. Nu wordt er verwacht dat je onderwijs geeft 
aan ALLE kinderen. Voor deze opdracht voelen leraren zich niet 
voorbereid. In onze begeleiding komen we leraren tegen die zich 
onzeker en onbekwaam voelen.” 
Lieve:  “Als zorgcoördinator moeten we een andere manier van 
denken omtrent zorg binnen brengen. Het diversiteitsdenken.  
Dat niet uitgaat van de ‘defecten’ of ‘stoornissen’ van kinderen 
maar vertrekt vanuit de mogelijkheden. Binnen deze visie wordt 
er telkens nagegaan wat de barrières zijn. Wat maakt dat een 

Binnen het GOL(L)D concept is het de zorg-
coördinator die de leraar ondersteunt in het 
uitvoeren van actieonderzoek en dit om een 
proces van ‘trial and error’ te voorkomen.

Elza:  “Het is een heel ruim takenpakket. Er bestaan functie-
beschrijvingen maar je moet je eigen functie uitschrijven. Je 
moet bekijken wat er mogelijk is binnen jouw school, met deze 
leraren en met deze leerling-populatie.”   

Een deel van jullie taak bestaat eruit om teamleden te onder-
steunen. Dat is een boeiende maar uitdagende taak. Kunnen 
jullie aangeven wat de moeilijkheden zijn? 
Gratiënne: “Het voordeel is dat we dicht bij de leraren staan. We 
vormen samen een team. Dit maakt dat leraren veel vertrouwen 
in ons stellen. Maar ook wel naar ons kijken als het gaat over 
zorg. Er wordt dan verwacht dat we expertise hebben. Het 
antwoord weten en oplossingen kunnen bieden. Dit heeft als 
resultaat dat we sterk gericht zijn op het overnemen van taken.” 
Gerda:  ”Het is bijna een natuurlijke reflex. Je merkt dat 
mensen veel werk hebben, en een aantal zaken groeien boven 
hun hoofd. Dan wil je helpen en liefst zo snel mogelijk. En dan 
denk je: Kom,  ik neem  het over. Ik zal het wel even opzoeken 
of ik zal die leerling wel een uurtje bij mij nemen.“ 
Lieve:  “Dat inzicht hebben we gekregen aan de start van het 
project. We dachten zeer coachend aan de slag te gaan met onze 
leraren maar we waren sterk aan het compenseren.” 
Gerda:  “Een leraar heeft moeite met een leerling met 
concentratiemoeilijkheden. We hadden sterk de reflex om deze 
leerling bij ‘piekmomenten’ uit de klas te nemen. Op deze 
manier was ‘het’ probleem opgelost. Een moeizame lezer die 
gebaat is met 10 minuten leestijd per dag nam ik snel over de 
middag in de zorgklas. Op korte termijn werkt dat maar je kan 
dat niet toepassen voor alle kinderen.”
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het kind nl. wat is er mis met het kind. Door deze manier van 
begeleiden en het reflecterend leren blijf je bewust om de 
context te betrekken binnen het ondersteuningstraject. Dat start 
reeds met de leervraag; ‘Hoe kan ik als leraar deze leervraag 
aanpakken?” 
 
Is het GOL(L)D-concept tijdsintensief? 
Elza:  “Het levert af op een lange termijn. De resultaten zijn 
duurzaam. Het is belangrijk om voldoende tijd uit te trekken 
voor het afstemmingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de 
leervraag van de leraar duidelijk gemaakt. Waar worstelt de 
leraar mee, welke probleem wil hij aanpakken? Komen tot een 
goede leervraag is de helft van het werk. De overige gesprekken, 
waar acties werden bedacht, geëvalueerd en bijgestuurd duurde 
gemiddeld 10-20 minuten.” 
Gratiënne: “Je moet het GOL(L)D-concept ook vertalen naar 
je eigen school. Daarom is het een concept en geen model. Het 
laat ruimte voor jouw eigen manier van begeleiden, van onder-
steunen, van zijn.” 

Momenteel start er een navormingstraject met een nieuwe 
groep van zorgcoördinatoren om het GOL(L)D-concept te 
implementeren. Dit is opnieuw een samenwerking tussen 
VSPW/Balans, Hogeschool Gent en Universiteit Gent, 
vakgroep Orthopedagogiek. 
Op dinsdag 13 november 2012 organiseert VSPW/Balans van 
18u. tot 20u.15 een forum betreffende dit GOL(L)D-concept: 
alle info via www.balansgent.be bij de rubriek (terug) in Balans: 
thema-avonden.

Van de Putte Inge 
De Bock Annelore 
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Op welke manier werd het GOL(L)D-concept aangebracht?
Gratiënne: “Er is ons op geen enkel moment ‘theoretisch’ uitleg 
gegeven. Op bepaalde momenten kwamen de zorgcoördinatoren 
samen (= Begeleide Intervisie) en werden ervaringen gedeeld, 
of bekeken we videobeelden. Op deze manier konden we 
reflecteren op onze begeleidingsaanpak als zorgcoördinator. 
We vertrokken telkens van onze sterktes: wat werkt binnen onze 
begeleiding en op welke manier kunnen we dit uitbreiden?” 
Elza:  ”Soms brachten de onderzoekers een kader aan en dat 
werd toegepast op onze praktijk, onze ervaring. Bijvoorbeeld 
het diversiteitsdenken, Op welke manier heb ik de leraar 
ondersteund zodat haar acties binnen het diversiteitsdenken 
passen nl. blijft het kind een deel van de groep of komt het kind 
door de actie in een uitzonderingspositie.”

Het GOL(L)D-concept wil verandering bij de leraar 
bekomen. Heb je verandering waargenomen? 
Gratiënne: “De activerende begeleiding is een belangrijke 
verschuiving geweest binnen ons zorgbeleid. Ik ben bewust dat 
ik niet ga compenseren. Vroeger was ik geneigd om oplossingen 
te zoeken of adviezen te geven. Dit had niet altijd het gewenst 
effect. Nu zie ik de leraar groeien, competenter worden. Ik had 
een leraar die moeilijkheden had met een kleuter met agressief 
gedrag. Door het leertraject, het ondersteuningstraject is zij veel 
ruimer gaan kijken. Zij heeft geleerd dat gedrag communicatie 
is. Als kleuters bijna één uur stil zitten dan is dit voor de meeste 
kleuters heel moeilijk. Sommige kleuters laten dat in hun gedrag 
zien. De leraar binnen het ondersteuningstraject heeft geleerd 
om zich niet vast te pinnen aan het gedrag maar op zoek te 
gaan welke acties veranderingen kunnen te weeg brengen. Een 
bewegingsoefening met heel de klas was voldoende om aan 
deze kleuter zijn bewegingsnood te voldoen”.  
Elza:  “Het principe van het diversiteitsdenken, vertrekken 
vanuit mogelijkheden en talenten, pas je ook toe binnen je 
ondersteuningstraject. Ik heb gemerkt dat het veel krachtiger is 
om te vertrekken van de  talenten van de leraar. Dat heeft een 
grote impact op zijn welbevinden. Een leraar die zich goed voelt 
in de klas heeft een grote invloed op de kinderen. Is de boeken-
ronde niet jouw ding maar je bent heel muzisch als leraar, neem 
jouw talent of interesse als vertrekpunt. Je kan bijvoorbeeld een 
boekenlied maken met de klas.” 

Mimi:  “Het werkt ook inspirerend voor andere leraren. Het 
is niet enkel het individueel traject met deze ene leraar, het 
werkt als een olievlek. Andere leraren komen navragen hoe het 
ondersteuningstraject in zijn werk gaat. Op deze manier wordt 
de school een lerende organisatie. Dat vond ik heel krachtig. 
Dit betekent ook dat je als zorgcoördinator een grotere impact 
krijgt op het schoolgebeuren. De transfer van leraarniveau naar 
schoolniveau is duidelijk te maken.” 
Lieve:  “Het diversiteitsdenken leeft in onze school maar soms 
vervallen we in de valkuil van het kijken naar de stoornis van 

De activerende begeleiding is een 
belangrijke verschuiving geweest 
binnen ons zorgbeleid.
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