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Competentiematrix van de bachelor-na-bachelor-opleidingen onderwijs:  
buitengewoon onderwijs (BaBO) en zorgverbreding en remediërend leren (BaZo) 

 

 

In het kader van de professionalisering van leraren en/of medewerkers in het onderwijs, die werken 

met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, bestaan er op dit ogenblik in Vlaanderen twee 

bachelor-na-bachelor-opleidingen in het onderwijs : 

 

• bachelor-na-bachelor onderwijs : buitengewoon onderwijs 

• bachelor-na-bachelor onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren 

 

Beide opleidingen stellen zich tot doel bachelors op te leiden tot een coördinerende en 

ondersteunende rol in de klas- en schoolpraktijk bij leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen 

om zo bij te dragen aan kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen. De student kiest voor één van 

beide opleidingen afhankelijk van de rol die hij wenst op te nemen en de complexiteit van de 

specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen in de huidige of beoogde onderwijscontext. 

 

Voorgeschiedenis  

 

De bachelor-na-bachelor-opleiding buitengewoon onderwijs van de KHLeuven ontwikkelde in 

samenspraak met studenten en het werkveld een eerste versie van deze competentiematrix.  De 

KHLim werd hierin mee betrokken, samen met andere hogescholen, als kritische vriend.  Vanaf 

academiejaar 2008-2009 werd de competentiematrix toegepast in de BaBO-opleiding van de KHLim.   

In het kader van het project ‘Afstemming van de bachelor-na-bachelor-opleidingen op de 

implementatie van het leerzorgkader’1, werd vervolgens deze competentiematrix verder verfijnd en 

geoptimaliseerd.  Tijdens dit project werd ervoor gekozen om specifieke accenten te leggen voor elk 

van de bachelor-na-bachelor-opleidingen onderwijs.  Na afloop van beide projecten werd de 

competentiematrix verder verfijnd en transparanter gemaakt, rekening houdend met actuele 

denkkaders m.b.t. specifieke onderwijsbehoeften. 

 

De nieuwe visie op handicap, zoals opgenomen in het Verdrag van de rechten van personen met een 

handicap (2006), stelt dat een handicap het resultaat is van de wisselwerking tussen de persoon met 

een functiebeperking en zijn omgeving. Deze holistische en ecologische kijk op handicap loopt 

parallel met andere maatschappelijke ontwikkelingen zoals inclusie, gelijke onderwijskansen, 

emancipatorisch werken…  Vanuit deze erkenning zijn beide opleidingen de voorbije jaren naar 

elkaar toegegroeid. Onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften is niet langer 

gekoppeld aan een plaats (gewoon of buitengewoon onderwijs) maar wijst vooral op de nood aan 

een aangepaste benadering in de context waar de leerling onderwijs volgt. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Project ‘Afstemming van de bachelor-na-bachelor-opleidingen op de implementatie van het leerzorgkader’ is een project 

dat gefinancierd werd door het expertisenetwerk ‘School of Education’ van de Associatie KULeuven. 
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Toepasbaarheid 

 

Beide opleidingen hebben tevens te maken met een bredere instroom. Waar het in het verleden 

hoofdzakelijk ging om bachelors met een lerarendiploma, is er nu ook een instroom van bachelors 

orthopedagogie, ergotherapie, logopedie, toegepaste psychologie, sociaal werk e.a., naast een 

beperkt aantal masters. Deze ontwikkeling, samen met de maatschappelijke ontwikkelingen rond 

inclusief onderwijs, hebben in de laatste herwerking van de competentiematrix ervoor gezorgd dat: 

• er gekozen is voor één competentiematrix voor beide opleidingen; 

• het start-, integratie- en expertniveau beter afgestemd zijn op de veranderende instroom. 

 

Op dit ogenblik wordt deze competentiematrix gebruikt door de volgende opleidingen : 

• Bnb buitengewoon onderwijs KHLim 

• Bnb zorgverbreding en remediërend leren KHLim 

• Bnb buitengewoon onderwijs KHLeuven 

• Bnb zorgverbreding en remediërend leren Thomas Moore 

• Bnb buitengewoon onderwijs Vives 

• Bnb zorgverbreding en remediërend leren Vives 

• Bnb buitengewoon onderwijs Karel De Grote Hogeschool  

• Bnb zorgverbreding en remediërend leren Karel De Grote Hogeschool 

 

 

Waarom een competentiematrix? 

 

In deze handleiding verstaat men onder competenties de integratie van kennis, vaardigheden en 

attitudes die nodig zijn om een bepaalde job in gevarieerde onderwijscontexten professioneel te 

kunnen uitoefenen. De competenties in deze matrix beschrijven wat men nodig heeft om op een 

kwaliteitsvolle manier ondersteuning te realiseren voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, 

ongeacht de onderwijscontext waar de leerlingen zich bevinden en dit zowel op niveau van de 

leerling, de klas als de school.  

 

De samenleving  en het onderwijs veranderen voortdurend.  Competenties zijn daarom geen statisch 

gegeven, maar zijn zelf steeds in ontwikkeling.  Veranderende contexten vragen immers om andere 

en aangepaste competenties. Enerzijds zijn de algemene bachelor competenties die men verwerft na 

een bacheloropleiding ook algemeen inzetbaar, anderzijds zijn nieuwe competenties leerbaar.  

Leren doet men zijn hele leven lang. 

 

 

Structuur en inhoud van de competentiematrix 

 

Om het leerproces toch enige structuur te geven brengt men de competenties onder in een matrix. 

Deze matrix kent een horizontale en verticale as.  

 

Op de verticale as worden de competenties weergegeven aan de hand van functionele gehelen.  Het  

gaat hierbij om sets van kennis, vaardigheden en attitudes die gebundeld kunnen worden onder één 

luik, als het ware één groter takenpakket. In 2005 werden binnen de VLHORA 2 door alle toenmalige 

‘Voortgezette lerarenopleidingen’ de volgende 5 functionele gehelen geformuleerd: 

• planmatig begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften; 

                                                 
2 VHLORA: Vlaamse Hogescholenraad  
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• vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden uit diverse leerdomeinen, 

rekening houdend met de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen; 

• partner van ouders, leerlingen en een ruim team van betrokkenen uit de omgeving van de 

leerling met specifieke onderwijsbehoeften,  vanuit een maatschappelijke verbondenheid; 

• coach van collega’s en coördinator van beleidsondersteunende maatregelen bij de 

implementatie van het planmatig handelen op klas- en schoolniveau; 

• zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend leert uit eigen en andermans 

ervaringen en uit meerdere bronnen. 

 

Elk functioneel geheel is opgedeeld in kerncompetenties die vertaald worden in gedragsindicatoren.  

Deze gedragsindicatoren verschillen per beheersingsniveau dat op de horizontale as wordt 

beschreven (zie verder).  Het is aan de hand van deze gedragsindicatoren dat we trachten een zeer 

concreet beeld te scheppen van wat elke  kerncompetentie betekent. Gedragsindicatoren zijn dan 

ook illustratief voor die kerncompetentie en zijn daarenboven ook indicatoren voor assessment. 

 

Wat betreft functioneel geheel 1, 2 en 3 hebben we ervoor gekozen om als eerste kerncompetentie 

een basisattitude of grondhouding voorop te stellen. Kerncompetenties kunnen niet los van elkaar 

gezien worden. De eerste kerncompetentie is echter fundamenteel om het functioneel geheel van 

kerncompetenties te kunnen verwerven. 

 

Een voorbeeld ter illustratie.  De eerste kerncompetentie onder het functioneel geheel ‘Planmatig 

begeleider van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ betreft ‘een positieve grondhouding 

bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen’.  Het gaat hierbij 

om het oog hebben voor de talenten en het potentieel van elke leerling.  Met deze grondhouding 

staat of valt alles. Deze grondhouding bepaalt o.m. dat je bij het verzamelen van gegevens over een 

specifieke leerling steeds op zoek gaat naar de talenten en sterktes van deze leerling. Het is het 

essentiële vertrekpunt of de basis waarrond de andere kerncompetenties gevormd kunnen worden. 

 

Op de horizontale as onderscheidt men drie beheersingsniveaus: start-, integratie- en expert-niveau.  

Deze niveaus worden gezien als een continuüm zonder tussenschotten. 

 

• Het startniveau wordt gezien als de basiskennis, -vaardigheden en -attitudes die de 

opleidingen in een beginfase verwachten. 

• Wanneer studenten deze basiskennis,  -vaardigheden en -attitudes ook zelfstandig en 

doelmatig weten in te zetten in de praktijk, verwerven zij het integratieniveau. Onder 

integratieniveau verstaan we ook dat studenten de competenties verworven binnen een 

bepaalde context, eveneens kunnen inzetten in een andere onderwijscontext. Op die manier 

beschikt men over een heel arsenaal aan competenties die men bewust en effectief in 

verschillende contexten kan benutten. 

• Voldoende praktijkervaring leidt ongetwijfeld tot meer expertise, maar is allesbehalve 

voldoende om een echte ‘expert’ te worden.  Studenten bereiken het expertniveau als zij de 

tijd en ruimte krijgt (en nemen) om opgedane ervaringen te verdiepen. Dit leidt tot 

visieontwikkeling en het breed kunnen inzetten van de verworven competenties. Een expert 

op de werkvloer zet zich mee in voor het beleid van zijn school en werkt zo aan 

schoolontwikkeling.  Op integratieniveau kunnen hiervoor reeds aanzetten gedaan worden, 

maar een expert blinkt uit op het vlak van innovatie en beleid. Deze persoon speelt een 

essentiële rol bij de visieontwikkeling binnen zijn school, met oog voor de brede 

maatschappelijke context. 



 
5 

Binnen de bachelor-na-bachelor-opleidingen onderwijs streeft men naar het verwerven van het 

integratieniveau bij de afgestudeerden. Dit wil niet zeggen dat alle afgestudeerden zich voor alle 

competenties steeds op integratieniveau situeren.  Slagen betekent dat de student, welke 

startpositie hij/zij ook had bij aanvang, bij het beëindigen van de opleiding kan aantonen een 

belangrijke persoonlijke evolutie doorgemaakt te hebben en zich voor de meeste kerncompetenties 

situeert op integratieniveau.  Het competentieprofiel van de afgestudeerde wordt hierbij 

medebepaald door zijn vooropleiding.  De veranderde instroom van studenten zorgt ervoor dat de 

startpositie voor elke student anders is.  

 

 

Verantwoording in een internationaal perspectief  

 

Inhoudelijk werd in de competentiematrix steeds gekozen voor  het hanteren van kaders en 

terminologie die internationaal aanvaard zijn.  Uitgangspunt hierbij is een emancipatorische kijk op 

de participatie van personen met een beperking aan het maatschappelijk leven. De matrix verwijst 

hierbij expliciet naar de Internationale conventie inzake de rechten van personen met een handicap 

(2006) waaruit we de volgende begrippen letterlijk overnemen: 

 

“Doel van dit Verdrag” is het volledige genot door alle personen met een handicap van alle 

mensenrechten en fundamentele vrijheden op voet van gelijkheid te bevorderen, beschermen en 

waarborgen, en ook de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen. Personen met 

een handicap omvat personen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 

beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels kunnen beletten volledig, effectief en op 

voet van gelijkheid met anderen te participeren in de samenleving ; 

 

,,Discriminatie op grond van handicap’’: elk onderscheid en elke uitsluiting of beperking op grond van 

een handicap dat of die ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op 

voet van gelijkheid met anderen van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in het politieke, 

economische, sociale, culturele of burgerlijke leven, of op andere gebieden aangetast of onmogelijk 

gemaakt wordt. Het omvat alle vormen van discriminatie, met inbegrip van de weigering van 

redelijke aanpassingen; 

 

,,Redelijke aanpassingen’’: noodzakelijke en passende wijzigingen, en aanpassingen die geen 

disproportionele of onevenredige, of onnodige last opleggen, indien zij in een specifiek geval nodig 

zijn om te waarborgen dat personen met een handicap alle mensenrechten en fundamentele 

vrijheden op voet van gelijkheid met anderen kunnen genieten of uitoefenen; 

 

,,Universeel ontwerp’’: ontwerpen van producten, omgevingen, programma’s en diensten die door 

iedereen in de ruimst mogelijke zin gebruikt kunnen worden zonder dat aanpassing of een speciaal 

ontwerp nodig is. ’’Universeel ontwerp’’ omvat tevens ondersteunende middelen voor specifieke 

groepen personen met een handicap, indien die nodig zijn. 

 

 

Aan de slag met de competentiematrix 

 

Deze competentiematrix werd voor diverse doeleinden ontwikkeld en kan binnen verschillende 

contexten ingezet worden. 

 

Binnen de bachelor-na-bachelor-opleidingen buitengewoon onderwijs en zorg en remediërend leren 

is deze matrix het referentiekader waarrond het programma, de inhouden en leerlijnen binnen de 

hele opleiding werden vorm gegeven. Het is de rode draad doorheen de opleidingen. 
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Bij de start van de opleidingen wordt deze matrix ook ingezet bij de EVC/EVK3 procedure voor 

instromende studenten. Het is de leidraad voor het vrijstellingenbeleid.  

 

Daarnaast is de competentiematrix doorheen de hele opleiding een belangrijke reflectietool voor 

studenten.  De competentiematrix kan een spiegel zijn die je als student op verschillende tijdstippen 

in de opleiding voorhoudt.  Het is geen lineaire matrix die veronderstelt dat iedereen gedurende de 

opleiding hetzelfde traject aflegt om bepaalde competenties te verwerven. De student kan de matrix 

ook gebruiken om zich voor te bereiden op een assessment of sollicitatiegesprek. 

 

In de samenwerking met het werkveld, bv bij de opvolging van stages en /of praktijk, helpt de matrix 

om verwachtingen duidelijk en scherp te stellen. Dit vereenvoudigt de communicatie tussen 

opleiding en werkveld. De competentiematrix is in deze context zeer geschikt als een reflectie- en 

begeleidingsinstrument. Hier en daar mag men zelfs vaststellen dat het werkveld de matrix gebruikt 

om de professionalisering binnen de eigen werkcontext in kaart te brengen en op te volgen, bv 

tijdens functioneringsgesprekken. Op deze manier levert de competentiematrix eveneens een 

bijdrage tot de aanvangsbegeleiding en tot het ontwikkelen van beroepsprofielen.  

 

Bij de ontwikkeling van deze competentiematrix is reeds gebleken dat deze zijn nut heeft ten aanzien 

van andere opleidingen, waaruit de verschillende instromers van de bachelor-na-bachelor- 

opleidingen komen.  De matrix toont gelijkenissen en verschillen tussen de initiële opleidingen en de 

bachelor-na-bachelor-opleidingen duidelijk aan. Binnen een interdisciplinaire onderwijscontext is het 

essentieel dat men vertrekt vanuit elkaars sterktes en bekijkt hoe deze elkaar kunnen versterken. 

 

Met deze competentiematrix heeft men niet getracht om een exhaustieve of normatieve afvinklijst 

op te stellen. De matrix is een flexibele tool, die rekening houdend met de  steeds veranderende 

onderwijscontext aangepast kan worden in dialoog met opleidingen, studenten en werkveld. 

 

Toelichting bij enkele belangrijke begrippen 

 

• Specifieke onderwijsbehoeften: we hanteren deze term in analogie met de internationaal 

aanvaarde term ‘Special educational needs’. 

 

• Ouders: iedereen die de verzorgende en opvoedende rol van kinderen en jongeren op zich 

neemt. 

 

• Interdisciplinair team: een team samengesteld uit betrokkenen met een verscheidenheid aan 

professionele- en ervaringsdeskundigheid waarbij ouders en leerlingen een evenwaardige 

plaats innemen en een onmisbare schakel zijn. 

 

• Breed netwerk: een netwerk binnen en buiten de school samengesteld uit 

onderwijsdeskundigen en deskundigen uit diverse sectoren zoals welzijn en gezondheidszorg. 

                                                 
3 EVK = elders verworven kwalificaties  

  EVC = elders verworven competenties 
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COMPETENTIEMATRIX  
Bachelor na bachelor onderwijs  

buitengewoon onderwijs - zorg en remediërend leren 
 

1. Planmatig begeleider van leerlingen met specifieke
 onderwijsbehoeften 

Startniveau Integratieniveau Expertniveau 

1.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de 

 mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen 

Geloof tonen in de 
ontwikkelings- en 
leermogelijkheden  van elke 
leerling. 

In alle fasen van planmatig handelen 
expliciet zoeken naar  
ontwikkelingsmogelijkheden van 
leerlingen. 
  
 
In het team het recht op persoonlijke 
ontwikkeling en ontplooiingskansen van 
elke leerling verdedigen. 
 
 
Mogelijkheden en talenten van een  
leerling als uitgangspunt van handelen 
nemen. 

Een doordacht en volgehouden 
engagement tonen t.a.v. elke 
leerling in alle omstandigheden, 
vanuit een geloof in de 
mogelijkheden van elke leerling. 
  
Zich actief inzetten tegen elke 
vorm van achterstelling, gericht op 
een inclusieve samenleving. 
 
 
In het team ervoor opkomen om 
de mogelijkheden en talenten van 
elke leerling in alle fasen van het 
planmatig handelen als 
uitgangspunt te nemen. 

Openstaan voor positieve 
toekomstkansen van elke 
leerling. 

In het planmatig handelen expliciet 
werken aan een toekomstperspectief 
van leerlingen dat de schoolloopbaan 
overstijgt. 

De stuwende kracht zijn in de 
uitbouw van een ondersteunend 
netwerk rond een leerling. 

Het recht op communicatie en 
sociaal contact van een leerling 
erkennen als fundamentele 
behoefte en als voorwaarde tot 
leren. 

Steeds blijven zoeken naar 
mogelijkheden, ook als communicatie en 
sociaal contact niet op een 
vanzelfsprekende manier verloopt. 
 
Een leerling als volwaardige partner in 
het planmatig handelen betrekken. 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie en 
–beleid gericht op volwaardig 
burgerschap in de samenleving. 

1.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis 

 voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context 

Beluisteren en verkennen van 
het beeld dat ouders, collega’s 
en andere partners geven van 
een leerling met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
  
De beschikbare gegevens over 
een leerling raadplegen. 
 
 
 
 
Mogelijkheden en 
onderwijsbehoeften van 
leerlingen observeren. 
  
 

In team een totaalbeeld van een leerling  
opbouwen. 
 
De ouders en leerling actief betrekken in 
het proces van beeldvorming. 
 
In functie van een brede beeldvorming 
bestaande gegevens kritisch 
onderzoeken en/of in overleg bepalen of 
nieuwe gegevens verzameld moeten 
worden. 
 
Systematisch en gestructureerd 
observeren over een langere periode, 
met het oog op evalueren en bijsturen 
van de beeldvorming en het planmatig 
handelen. 
 

De meervoudige betekeniswaarde 
van gegevens in overleg met het 
team verkennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actief bijdragen aan de 
implementatie van een 
observatiesysteem in de school. 
 
Samen met het schoolteam een 
observatiesysteem ontwikkelen, 
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Leerlingen en hun klasgroep breed 
observeren met het oog op maximale 
participatie binnen het klasgebeuren. 
 
Kennis bezitten van handelingsgerichte 
diagnostiek, diagnostische instrumenten 
en hun toepassingen. 

aangepast aan de eigenheid van 
leerlingen, klas of school. 

Specifieke onderwijsbehoeften 
van individuele leerlingen 
erkennen. 
 
Zich ervan bewust zijn dat een 
diagnose altijd een individueel 
perspectief heeft. 
 

De specifieke onderwijsbehoeften van 
een leerling in zijn context formuleren 
op basis van brede beeldvorming. 
 
Op individueel en groepsniveau 
essentiële onderwijsbehoeften 
aanduiden o.b.v. de beeldvorming. 
 
De formulering van onderwijsbehoeften 
steeds verder verfijnen, rekening 
houdend met alle factoren. 

Complexe onderwijsbehoeften van 
leerlingen en groepen in kaart 
brengen. 
  
De formulering van 
onderwijsbehoeften nuanceren en 
bijsturen. 

1.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, 

 uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een 

 leerling met specifieke onderwijsbehoeften 

Rekening houdend met de 
beginsituatie, gedifferentieerde 
lesdoelen kiezen en ze concreet 
en operationeel formuleren. 
 
Bereid zijn tot intensieve en 
individueel aangepaste 
evaluatie van leerlingen. 

Op basis van onderwijsbehoeften, 
relevante doelen selecteren uit onder 
meer eindtermen en/of 
ontwikkelingsdoelen. 
 
Prioritaire doelen vastleggen op 
individueel en op groepsniveau in 
respectievelijk een individueel 
handelingsplan en een groepswerkplan. 
 
Deze doelen plaatsen binnen een 
toekomstperspectief  en brede context. 
 
 
 
 
 
Deze doelen samen met alle 
betrokkenen, inclusief leerling en 
ouders, formuleren. 

 
 

 

 
Steeds creatief op zoek gaan naar 
nieuwe ontwikkelingskansen, hoe klein 
ook, die de toekomstkansen verruimen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie en 
–beleid waarbinnen het 
toekomstperspectief van leerlingen 
richting gevend is voor de werking 
van de school. 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie en 
–beleid waarbinnen de 

samenwerking met alle 
betrokkenen, richting gevend is 
voor de werking van de school. 
 
Een ondersteuningsplan dynamisch 
en creatief bijsturen. 

1.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van 

 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

Zich bewust zijn dat het eigen 
didactisch handelen dient 
aangepast te worden aan de 
specifieke onderwijsbehoeften 
van een leerling. 

In overleg met collega’s en het team 
systematisch het eigen didactisch 
handelen afstemmen op de specifieke 
onderwijsbehoeften van een leerling. 

In het team het eigen didactisch 
handelen ter bespreking stellen. 
 

Weten dat de gegevens uit een 
leerlingvolgsysteem waardevol 
zijn om het eigen didactisch 
handelen bij te sturen. 

Individuele handelingsplannen en 
groepswerkplannen maken in dialoog 
met het team. 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie 
en –beleid over planmatig werken 
op individueel, klas- en 
schoolniveau. 

Zicht hebben op betrokken De betrokken partijen aanspreken en Uitbouwen van een breed netwerk 
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partijen wanneer zich 
specifieke onderwijsbehoeften 
stellen. 
  
Een actieve bijdrage leveren 
aan klassenraden of 
interdisciplinair overleg. 

uitnodigen voor overleg. 
 
 
 
Een interdisciplinair overleg of 
klassenraad aansturen, van 
voorbereiding tot uitvoering en 
opvolging. 

van betrokkenen. 
 
 
 
De organisatie van interdisciplinair 
overleg en klassenraden vorm 
geven en aansturen. 

Erkennen dat ouders en  
leerling zelf betrokken partijen 
zijn in het planmatig werken.  
 

Leerlingen en ouders betrekken als 
ervaringsdeskundigen bij elke fase van 
het planmatig handelen. 
 
 
 
Zelf model staan voor een constructieve 
samenwerking  met leerlingen, ouders 
en collega’s. 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie en 
–beleid dat de samenwerking 
tussen alle betrokkenen stimuleert 
en empowerment van ouders en 
leerlingen bevordert.  
 

Op systematische wijze 
gemaakte afspraken uitvoeren 
en evalueren. 

Komen tot heldere en inzichtelijke 
afspraken met meerdere partijen die 
betrokken zijn bij de opvolging van een 
leerling. 
  
Erop toezien dat afspraken die voor een 
leerling gemaakt werden in het team, 
worden nageleefd binnen een redelijke 
termijn.  

Met het oog op een lange 
termijnplanning, afspraken 
evalueren en bijsturen. 

De cyclus van planmatig 
werken en het zorgcontinuüm 
kennen. 

De cyclus van planmatig werken en het 
zorgcontinuüm verduidelijken aan alle 
betrokkenen. 
 
De toepassing van de cyclus van 

planmatig werken en het zorgcontinuüm 
in het team bewaken.  
 
Op een objectieve en correcte manier de 
schriftelijke neerslag (in verslaggeving, 
volgsysteem of dossier) van het 
planmatig werken verzorgen.  

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling en realisatie van 
planmatig werken in de school. 
  
 

 
 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een schoolvisie en 
-beleid over de schriftelijke 
neerslag van het planmatig 
werken.  
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2. Vertaler van het onderwijsaanbod, de leerlijnen en inhouden 
 uit diverse leerdomeinen, rekening houdend met de 

 specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen 

Startniveau Integratieniveau Expertniveau 

2.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het  

 zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van 

 elke leerling 

Het recht erkennen op 
individualisering van de 
onderwijsaanpak bij leer-, gedrags- 
en ontwikkelingsverschillen in een 
klasgroep.  

Werken aan gelijke onderwijskansen 
en redelijke aanpassingen, rekening 
houdend met internationale, 
wetgevende, ethische en sociaal-
culturele kaders.  

Het team sensibiliseren inzake 
gelijke onderwijskansen en het 
recht op redelijke 
aanpassingen. 

Een sensitieve en responsieve 
begeleidingsstijl hanteren t.a.v. 
individuele leerlingen. 
 

De persoonlijke interesses, talenten 
en zorgen van leerlingen kennen, om 
ieders motivatie en welbevinden in 
een groep te vrijwaren en erop te 
anticiperen in de voorziene aanpak in 
de klas.  

In het team proactief 
meewerken aan onderwijs- en 
begeleidingsstijlen die de 
diversiteit van leerlingen 
waarderen.  

Spontaan in interactie gaan met alle 
leerlingen, hoe verschillend zij ook 
zijn. 
 

Interacties met en tussen leerlingen 
bevorderen en de aanwezige 
groepsdynamiek doelgericht inzetten 
als leerbevorderende factor. 

In een diverse groep werken 
aan volledige participatie en 
wederzijdse ondersteuning van 
alle leerlingen.  

Elke leerling actief betrekken bij 
groepsactiviteiten. 
 

Begrijpen van ondersteuningsvragen 
als vragen naar doelgerichte 
differentiatie, opdat elke leerling 
volwaardig kan participeren aan een 
toegankelijk curriculum en zich 
betrokken voelt bij 
groepsactiviteiten. 

Samen met collega’s, 
klasgenoten en teamleden 
voorgestelde aanpassingen en 
maatregelen toetsen aan het 
criterium van participatie.  

2.2.    Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, 

 gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep  

Kleine aanpassingen aan het 
programma doorvoeren die 
beantwoorden aan de behoeften van 
een leerling.   
 
 
Stimulerende, compenserende, 
remediërende en dispenserende 
maatregelen en een brede waaier 
van differentiatievormen kennen.  
   
 
Zicht hebben op individuele 
maatregelen voor bepaalde 
leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften, in het kader van 
het realiseren van een passend 
onderwijsaanbod.  

Stimulerende, compenserende, 
remediërende en dispenserende 
maatregelen gericht inzetten bij het 
uitwerken van een passend 
onderwijsaanbod.   
 
Binnen een bestaande klascontext in 
functie van de specifieke 
onderwijsbehoeften van leerlingen 
differentiëren in inhouden, instructie, 
tempo en verwerking. 
 
Binnen een bestaande klascontext 
individuele trajecten voor leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften 
uittekenen. 
 
 
Principes van ‘universeel design in 
onderwijs’ toepassen in het dagelijks 
onderwijskundig handelen. 
 
Aangepaste technologische en niet-
technologische hulpmiddelen die de 
participatie in de klas bevorderen, 
inzetten. 

Op schoolniveau acties 
ondernemen om een passend 
onderwijsaanbod te realiseren 
voor alle leerlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handleidingen maken in 
verband met individuele 
leertrajecten van leerlingen 
met specifieke 
onderwijsbehoeften 
 
In het schoolteam een 
voortrekkersrol opnemen in de 
realisatie van de principes van 
‘universeel design’. 
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Zich bewust zijn van de nood aan 
afstemming van een 
geïndividualiseerd aanbod op het 
groepsprogramma, met het oog op 
aansluiting bij de klasgroep. 
 

De participatie en aansluiting met 
een klasgroep maximaal bewaren 
door aansluiting bij het ritme van 
deze groep, klasroutines en 
gemeenschappelijke thema’s. 
 
Een continuïteit in het 
onderwijsaanbod realiseren door het 
eigen handelen af te stemmen op 
routines en/of klas- en groepsaanpak 
van collega’s en door te zorgen voor 
een goede overdracht naar 
toekomstige betrokkenen. 

Opstellen en gebruikmaken van 
participatieplannen in diverse 
groepen en bij collegiale 
ondersteuning van collega’s. 
 
 
Op schoolniveau een 
continuïteit in het 
onderwijsaanbod bewaken door 
een voortdurende afstemming 
met collega’s. 
 

Gedragsmanagement en 
klasmanagement hanteren uitgaande 
van een waarderende houding. 

De eigen begeleidingsstijl aanpassen 
aan grote verschillen in gedrag. 
 
 
Gedrag van leerlingen begrijpen in 
een gegeven context en een 
evenwichtig en aangepast 
gedragsmanagement hanteren, 
rekening houdend met 
groepsafspraken en individuele 
behoeften. 

Ondersteuning bieden aan 
collega’s m.b.t. gedrags- en 
klasmanagement. 
 
 

2.3.  Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de 

 communicatie- en interactiemogelijkheden van  leerlingen bevorderen 

Het belang kennen van 
communicatie en interactie voor de 
sociale en cognitieve ontwikkeling 
van leerlingen. 
 
 
Spontane interacties en open 
communicatie tussen leerlingen 
aanmoedigen. 
 

De communicatiemogelijkheden en 
communicatieve behoeften van 
leerlingen herkennen en teamgericht 
opvolgen via observatie, een 
aangepaste interactiestijl en aanbod.  
 
Alternatieve vormen van 
communicatie en interactie gebruiken 
bij die leerlingen waarvoor verbale 
communicatie niet vanzelfsprekend 
is. 
 
Vanuit een interdisciplinaire aanpak 
teamafspraken maken zodat de 
communicatie- en 
interactiemogelijkheden doelgericht 
opgevolgd en bevorderd worden. 

De communicatiemogelijkheden 
van leerlingen uitbreiden via 
een doelgerichte en 
consequente interdisciplinaire 
aanpak op schoolniveau.  
 

Werk maken van verbondenheid in 
de klas en alle vormen van 
pestgedrag en uitsluiting van 
communicatie, interactie en 
participatie bestrijden.   
 

Actief gevarieerde sociale contacten 
en interacties tussen leerlingen en 
binnen bredere netwerken 
bevorderen. 
 
Gebruik maken van doelgerichte 
partnerstrategieën die de 
communicatie bevorderen van 
leerlingen met communicatieve 
beperkingen. 
 
Sociale interventies en maatregelen 
voor groepsbevordering hanteren. 

Werken aan een schoolbrede 
realisatie van verbondenheid. 

Bevragen van de ouders en 
ondersteuners naar verbetering van 
de communicatiemogelijkheden. 
 

Inzetten van gepaste 
ondersteunende communicatie op 
leerling- en/ of groepsniveau.   
 
 
 
 
Actief op zoek gaan naar aangepaste 
communicatiemiddelen en –

Informatie over technologische 
en niet-technologische 
ondersteunende 
communicatiemiddelen ter 
beschikking stellen van het 
ganse team. 
 
Met het team duidelijke 
afspraken maken over de inzet 
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ondersteuning voor leerlingen met 
communicatieve beperkingen. 
 
Leerlingen actief betrekken in de 
zoektocht naar gepaste 
communicatiemiddelen. 
Specifieke technologische en niet-
technologische 
communicatiemiddelen kennen en 
hun toepassingsmogelijkheden 
verkennen en bevragen. 

van technologische en niet-
technologische ondersteunende 
communicatiemiddelen. 

2.4.  Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het 

 onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke 

 onderwijsbehoeften van leerlingen,  rekening houdend met een breed 

 toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen 

Een gelijkwaardige benadering en 
instructietijd nastreven voor alle 
leerlingen. 
 
Leerlingen betrekken bij het 

klasgebeuren in alle leer- en 
spelactiviteiten. 

De verschillende niveaus van 
planmatig handelen (individueel, 
groeps- en schoolniveau) benoemen 
en gebruiken 
 

Vanuit de verschillende 
ondersteuningsvragen doelen 
selecteren voor het groepswerkplan. 
  
Werken met participatieplannen. 

Collega’s inhoudelijk aansturen 
bij het opstellen van 
groepswerkplannen.  
 

 De beschikbare leerlijnen kritisch 
benaderen, aanvullen en wijzigen.  
 
Leerlijnen aanpassen voor de 
individuele afstemming van het 
onderwijsaanbod. 
 
Het geïndividualiseerd aanbod weer 
afstemmen op de groepsaanpak met 
het oog op maximale participatie. 

Een schoolwerkgroep 
coördineren inzake de 
herziening van leerlijnen.  

 Leeftijdsadequaat handelen ten 
aanzien van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
 
Het eigen didactisch handelen ten 
aanzien van een individuele leerling 
en een groep creatief en dynamisch 
bijsturen. 
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3. Partner van ouders, leerlingen en een ruim team van 
 betrokkenen uit de omgeving van een leerling met specifieke 

 onderwijsbehoeften, vanuit maatschappelijke verbondenheid  

Startniveau Integratieniveau Expertniveau 

3.1.  In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en 

 emancipatorische begeleiding 

Vanuit een visie op gelijke 
onderwijskansen, maatschappelijke 
structuren van achterstelling die 
leerlingen en hun gezinnen kwetsbaar 
maken benoemen en in kaart 
brengen. 
 

Vanuit een visie op gelijke 
onderwijskansen de complexiteit van 
maatschappelijk achterstelling 
herkennen in concrete situaties. 
Strategieën die hierop een antwoord 
kunnen bieden toepassen.  
 
Vanuit een visie op gelijke 
onderwijskansen opkomen voor 
kwetsbare leerlingen.   
 
Sterktes en zwaktes in het eigen team 
wat betreft gelijke onderwijskansen 
analyseren en een aanzet geven tot 
oplossingen. 

Op niveau van de school een 
beleid uittekenen voor meer 
gelijke onderwijskansen. 
 

De gangbare procedures m.b.t. 
ambts- en beroepsgeheim kennen. 
 
Op een respectvolle manier omgaan 

met privacygevoelige informatie. 
 
 
 
 
 
 
 
De principes van open communicatie 
kennen. 

In concrete situaties procedures van 
ambts- en beroepsgeheim toepassen.  
 
Zowel bij mondelinge als schriftelijke 

communicatie, met in begrip van 
verslaggeving, een correcte en 
respectvolle taal hanteren.  
 
Vanuit een basishouding van respect 
zelf kunnen en durven reflecteren over 
deontologische vraagstukken. 
 
De principes van open communicatie 
toepassen in contacten met betrokken 
partijen. 

De manier waarop in de 
school met gegevens wordt 
omgegaan kritisch bevragen. 
 

Een voortrekkersrol in de 
school op zich nemen m.b.t. 
het uittekenen van een 
deontologische code. 
 
 
 
 
Een beleid van open 
communicatie op 
schoolniveau verfijnen. 

Mogelijke invloeden van de thuis – en 
maatschappelijke context op het 
functioneren van leerlingen kennen. 
 
 
Verschillende gezinsvormen en hun 
betekenis voor en invloed op 
leerlingen kennen. 
 
 
 
 
Openstaan voor vragen en 
bekommernissen van direct en 
indirect betrokkenen. 

In alle fasen van het planmatig 
handelen, leerlingen en ouders een 
plaats geven als volwaardige partners 
in het team. 
 
Positief kijken naar de inbreng van 
ouders en leerlingen. Het geloof van 
ouders in de mogelijkheden van hun 
kind waarderen en respecteren. 
 
 
 
Dromen en toekomstplannen 
beluisteren die ouders voor hun 
kinderen koesteren. 

In het schoolteam opkomen 
voor de mening van ouders 
en leerlingen. 
 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en –beleid waar 
een emancipatorische 
samenwerking met ouders en 
leerlingen het uitgangspunt 
is. 
 

Signalen van problematische 
opvoedingssituaties herkennen. 
 

Informatie kennen en ter beschikking 
stellen omtrent schooleigen procedures, 
netwerken en andere vormen van 
ondersteuning bij problematische 
opvoedingssituatie. 
 
 
In problematische opvoedingssituaties 
een blijvend engagement tonen om te 
zoeken naar communicatiekanalen met 
ouders en leerlingen. 
 
In het omgaan met problematische 
opvoedingssituaties de eigen rol 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en –beleid inzake 
de ondersteuning van 
problematische 
opvoedingssituaties. 
 
Ter ondersteuning van 
problematische 
opvoedingssituaties 
netwerken van samenwerking 
met partners uit andere 
sectoren ontwikkelen.  
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afbakenen en een doorverwijsfunctie 
vervullen. 

3.2.   Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie 

Zich informeren over hoe de school 
samenwerking met ouders vorm 
geeft. 

De bestaande samenwerking met 
ouders kritisch bevragen. 

Vanuit een emancipatorische 
kijk op samenwerking een 
schoolvisie en-beleid 
ontwikkelen over  
ouderparticipatie en 
ouderbetrokkenheid. 

(In)formele contacten met ouders 
aangaan. 
 

Initiatieven nemen om alle ouders te 
betrekken bij het schoolgebeuren. 
 
Mondelinge en schriftelijke 
communicatie toegankelijk maken voor 
alle ouders. 
 
Aandacht hebben voor de 

aanvaardings-en verwerkingsprocessen 
bij leerlingen, ouders en familie. 

Diversiteit van ouders 
inzetten als meerwaarde. 
 

3.3.   Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken 

 partijen in de school en een breed netwerk 

Weten welke partijen betrokken zijn 
bij de begeleiding van leerlingen.  
 
 
Open staan om samen te werken met 
nieuwe partners. 
 
Zich informeren over betekenisvolle 
relaties voor leerlingen en de school. 

Een breed beeld ontwikkelen op 
partijen die een rol kunnen spelen in de 
begeleiding van leerlingen. 
 
 
In een breed netwerk actief op zoek 
gaan naar bijkomende partners in de 
ondersteuning en begeleiding van 
leerlingen en de school. 
 
Een breed netwerk van betrokken 
partijen opzoeken, uitnodigen of 
samenstellen, rekening houdend met 
betekenisvolle relaties voor leerlingen 
en de school. 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en-beleid over het 
planmatig en duurzaam 
samenwerken in de school en 
met een breed netwerk. 
 
Vanuit een gedeelde visie 
binnen het interdisciplinaire 
team werken aan een brede 
leer- en leefomgeving voor 
alle leerlingen. 

Zich bewust zijn van het feit dat 
samenwerking steeds een 
meerwaarde betekent voor leerlingen 

en de school. 
 
Bereid zijn tot intensieve 
samenwerking. 
 

Zich vrijmaken voor overleg en soepel 
inspelen op vragen naar samenwerking. 
 

Doelgericht informele en formele 
contacten onderhouden met betrokken 
partijen. 
 
Een gemeenschappelijke taal 
ontwikkelen in het interdisciplinaire 
team. 
 
Een volgehouden professionele houding 
tonen in moeilijk lopende 
samenwerkingen. 
 
Een leidinggevende rol opnemen in een 
begeleidingsteam. 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
professionele houding van het 

team in samenwerkingen. 
 
Op niveau van de school 
werken aan de uitbouw van 
een samenwerkend breed 
netwerk vanuit een 
emancipatorische kijk op alle 
betrokkenen. 
 
Een gemeenschappelijk 
referentiekader ontwikkelen 
in een groep die handelt 
vanuit verschillende 
referentiekaders. 
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4. Coach van collega’s en coördinator van 

 beleidsondersteunende maatregelen bij de implementatie 
 van het planmatig handelen op klas- en schoolniveau 

Startniveau Integratieniveau Expertniveau 

4.1    Ruime coachingvaardigheden inzetten 

Openstaan voor de expertise van 
anderen.  
 
Aanvaarden van collegiale 
ondersteuning. 
 
 
 
 
Bereid zijn om breder dan de eigen 
klaspraktijk te kijken en te leren van 
het klasgebeuren bij collega’s. 
 
Delen van ervaringen uit de eigen 
klaspraktijk met collega’s. 
 

 
 
 
Collega’s ondersteunen in het 
formuleren van hun 
ondersteuningsbehoeften en in het 
zoeken naar antwoorden op die 
behoeften. 
 
Collegiaal consulteren in de klaspraktijk 
en bij klasoverschrijdende activiteiten. 
 
 
Inzichten en vaardigheden verwerven in 
co-teaching. 
 
 
Principes van co-teaching  toepassen in 
de dagelijkse klaspraktijk. 

 
 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en –beleid over 
collegiale consultatie.  
 
 
 
 
 
 
Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en –beleid over 
co-teaching. 

Principes van open 
communicatievaardigheden  
toepassen. 
 
 
 
 
Zicht hebben op eigen krachten en 
weerstanden. 
 
 

Principes van coachingvaardigheden 
toepassen. 
 
 
 
 
 
Zicht hebben op de krachten en 
weerstanden bij veranderingsprocessen 
van individuele collega’s en hier gepast 
op inspelen. 
 
Zicht hebben op de krachten en 
weerstanden bij veranderingsprocessen 
in een schoolteam. 
 
Stimuleren van reflectie en uitwisseling 
tussen collega’s. 

Vanuit kennis van meerdere 
referentiekaders over 
coaching kritisch kijken naar 
de eigen coachingstijl en  zich 
hierin blijven 
professionaliseren. 
 
Gepast inspelen op krachten 
en weerstanden bij 
veranderingsprocessen in het 
schoolteam. 
 
 
 
 
 
Draaischijf zijn in de 
uitwisseling van expertise 
tussen collega’s. 

 4.2  Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, 

 projecten en schoolvisie 

Onderwijsorganisatie kennen. 
 
 
 
 
 
 
Het bestaan en belang van 
schoolcultuur kennen. 

Zich verdiepen in de specifieke 
onderwijsorganisatie en zijn context.  
 
Samenwerken met alle 
onderwijspartners in het kader van 
onderwijsvernieuwing. 
 
De kenmerken van de schoolcultuur 
benoemen. 

Op schoolniveau actief 
bijdragen aan de ontwikkeling 
van de onderwijsorganisatie. 
 
 
 
 
Met collega’s werken aan 
schoolcultuur. 

Op de hoogte zijn van 
onderwijsvernieuwingen. 
 
 
 
 
 
 
 

Zich informeren over actuele thema’s 
en vernieuwingen in onderwijs en 
aanverwante sectoren. 
 
Een eigen mening formuleren over 
actuele thema’s en vernieuwingen, deze 
delen met collega’s en vertalen naar de 
concrete onderwijspraktijk. 
 

Uitbouwen en coördineren 
van werkgroepen inzake 
onderwijsvernieuwing. 
 
 
 
 
 
Actief bijdragen in de 
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Actief meewerken aan 
onderwijsvernieuwingen in de eigen 
school. 
 

Actief bijdragen in het herformuleren 
van de schoolvisie. 
 
 

ontwikkeling, bijsturing en 
actualisering van het 
schoolwerkplan. 
 
Een nascholingsplan vanuit de 
behoeften van het schoolteam 
uitstippelen en mee 
vormgeven. 
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5. Zichzelf sturende en geëngageerde persoon die voortdurend 

 leert uit eigen en andermans ervaringen en uit meerdere 
 bronnen 

Startniveau Integratieniveau Expertniveau 

5.1    Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met 

 betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke 

 onderwijsbehoeften 

Ruime interesse hebben in onderwijs 
voor leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 
 
 

Zich verdiepen in het vormgeven van 
een universeel onderwijsdesign en de 
plaats van specifieke ondersteuning 
daarbinnen. 
 

Actief bijdragen aan de 
ontwikkeling van een 
schoolvisie en –beleid waarin 
de principes van een 
universeel onderwijsdesign 
het uitgangspunt zijn..  

Zich betrokken voelen bij wat er in de 
samenleving gebeurt, dit kritisch 
benaderen en er een eigen mening 
over vormen. 
 

Zich actief op de hoogte stellen van en 
genuanceerd kijken naar 
maatschappelijke thema’s.  

Zich actief inzetten op 
schoolniveau om samen met 
alle betrokkenen een 
genuanceerde kijk te 
ontwikkelen op 
maatschappelijke thema’s en 
de betekenis hiervan voor de 
school.  

5.2    Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen  

Zich een onderzoekende houding 
eigen maken. 
 
 
 
 

 

Vanuit een onderzoekende houding 
kijken en handelen binnen het domein 
specifieke onderwijsbehoeften. 
 
Op zoek gaan naar relevante resultaten 
van praktijkgericht onderzoek en 
wetenschappelijke literatuur om het 
eigen handelen te sturen. 

Op schoolniveau een 
onderzoekende houding 
binnen het team ontwikkelen. 
 
Relevante resultaten van 
praktijkgericht onderzoek en 
wetenschappelijke literatuur 
inzetten binnen het 
schoolbeleid. 

Reflecteren over de eigen rol in 
onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 
 
 
Zelf leerpunten aangeven op vlak van 
onderwijs aan leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften. 
 

De rol en bijdrage van zichzelf als 
persoon aanduiden in concrete situaties 
en bespreekbaar maken in het team. 
 
 
Eigen ondersteuningsbehoeften 
formuleren en delen met collega’s. 
 
Het eigen handelen bijsturen m.b.t. het 
onderwijs aan leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften. 

Actief bijdragen aan een 
schoolcultuur waarin leren 
met en van elkaar centraal 
staat. 
 
 

 
 


