
Schooljaar 2019-2020 1 

 

 

Visie  
op onderwijs en ondersteuning   
BuBaO Centrum Ganspoel 
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   BuBaO Centrum Ganspoel 

 
   

BuBaO Centrum Ganspoel biedt, vanuit zijn school-eigen pedagogisch project, onderwijs en 
ondersteuning, aan leerlingen met een visuele beperking. 

 

 
 

 

 

 
Onderwijs organiseren we op 3 manieren.  
in onze buitengewone basisschool type 6, op de campus 
van Centrum Ganspoel in Huldenberg 
In de vorm van onderwijs aan huis, hierin maken we een 
onderscheid tussen  TOAH (tijdelijk onderwijs aan huis) en 
POAH (permanent onderwijs aan huis), de locatie is in beide 
gevallen afhankelijk van de verblijfplaats van de leerling. 

Ondersteuning organiseren we in 

scholen voor gewoon onderwijs, dit in 
een groot deel van Vlaanderen.  

 

 

 

  
BuBaO type 6 TOAH type 6 + POAH  OT type 6 

Doelstellingen: 
 
 

 

Binnen onze buitengewone basisschool type 6 en het onderwijs aan huis hebben we 
als hoofddoelstelling het realiseren van kwaliteitsvol onderwijs, door het bieden van 
optimale leerkansen vanuit de talenten en specifieke onderwijsbehoeften van elke 
leerling. 

 

 

Binnen ons ondersteuningsteam type 6 is het onze primaire doelstelling om leerlingen 
met een visuele beperking in hun deelname aan het gewoon onderwijs te ondersteunen. 
Een voorwaarde voor ondersteuning is de aanwezigheid van een verslag of een 
gemotiveerd verslag type 6. 

 

 
In deze settings worden heel verschillende doelstellingen nagestreefd, toch zijn de 6 pijlers van het 
pedagogisch project steeds het kompas van elke actie in een bepaalde context.  
 
Kwaliteit – De kwaliteit van onze school en ondersteuning zit in het unieke onderwijs- of 
ondersteuningsaanbod voor ieder kind en onze handicap specifieke expertise. 
Empowerment – We gaan op zoek naar de sterktes van eenieder en  grijpen deze aan als kansen 
om de ontwikkeling te stimuleren. 
Dialoog – De zorg voor de ontwikkeling van het kind zien we als een gemeenschappelijk project van 
iedereen. Het multidisciplinaire team en ouders gaan hierover met elkaar in dialoog. 
Optimale ontplooiing – De optimale ontplooiing van het kind is onze drijfveer. 
Zorgzaam – Als katholieke basisschool gaan we zorgzaam met elkaar op pad. 
Respect – Leren respect hebben voor ieders eigenheid en anders zijn, staat voor ons centraal. 
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Leren met een beperking  

Een belangrijk uitgangspunt … 
Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun 
onderwijsbehoeften. De ouders, de school en het CLB zoeken naar de best passende ondersteuning, 
in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs. 

 

 
Naar school met een visuele beperking. 
 

BuBaO Centrum Ganspoel heeft de optimale ontplooiing van elke leerling als belangrijkste 
drijfveer. We engageren ons om ervoor te zorgen dat elke leerling met een visuele beperking kan 
ontwikkelen en leren met zijn beperking en niet beperkt wordt in zijn/haar ontwikkeling en leren. 

Vanuit empowerment gaan we op zoek naar de sterktes van eenieder en grijpen deze aan als 
kansen om de ontwikkeling en het leren te stimuleren. Dit doen we door onderwijs en/of ondersteuning 
op maat aan te bieden op de meest aangewezen plek. 

             

 

 
De meest aangewezen plek?! 

Om de dialoog m.b.t. onderwijs voor kinderen met een visuele beperking kwaliteitsvol te kunnen 
voeren, formuleerden we “een definitie”  die de meest aangewezen plek i.k.v. kwaliteitsvol onderwijs 
voor een type 6 leerling beschrijft. 

De meest aangewezen plek is … 

 daar waar er in het team voldoende handicap specifieke knowhow op maat van het kind 
aanwezig is.  

 daar waar die handicap specifieke expertise kan vertaald worden in een gepast antwoord op 
de onderwijsnood en zorgvraag van het kind en waar de implementatie en opvolging ervan 
kan worden gewaarborgd. 

We verhelderen enkele begrippen, die meteen onze criteria vormen in het aftoetsen van de meest 
aangewezen plek. 

Met handicap specifieke knowhow bedoelen we:  

 voldoende kennis m.b.t. een visuele beperking 
 voldoende kennis m.b.t. een visuele beperking in comorbiditeit met een andere 

problematiek (stoornis/beperking) 
 

Met knowhow op maat bedoelen we: 

 gerichte observatie kunnen opzetten betreft het visueel functioneren; 
 lange termijn visie en doelen kunnen bepalen m.b.t. het visueel functioneren; 
 handicap specifieke onderwijsnood en zorgvraag kunnen bepalen i.f.v. maximale 

ontplooiing;  
 welbevinden en betrokkenheid kunnen inschatten van een kind met een visuele 

beperking in een schoolse context. 
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Met het gepast antwoord bedoelen we: 

Het kunnen vertalen van de handicap specifieke onderwijsnood en zorgvraag naar concrete 
ondersteuning in functie van de schoolse context. m.b.t.  

 cognitieve ontwikkeling & didactiek; 
 O&M; 
 hulpmiddelen / aanpassingen; 
 ADL; 
 omgevingsaanpassingen; 
 sociaal-emotionele ontwikkeling; 

 

Met implementatie en opvolging bedoelen we het kwaliteitsvol realiseren van:  

 het aanleren van compenserende vaardigheden; 
 het toepassen van deze vaardigheden in de context; 
 het aanpassen van de omgeving waar nodig; 
 het plan van aanpak kunnen evalueren en bijsturen waar nodig. 

 

Met voldoende bedoelen we letterlijk de aanwezigheid van kennis, expertise en een geëngageerd 
team om de implementatie en opvolging te waarborgen, zodat maximale ontwikkeling mogelijk is 
vanuit empowerment in optimale omstandigheden.   

Met team bedoelen we, ouders en het multidisciplinaire team rond een leerling. Dit team kan 
bestaan uit mensen van binnen en buiten de school. 

De kwaliteit van ons onderwijs en onze ondersteuning zit in het unieke onderwijs- of 
ondersteuningsaanbod voor ieder kind en onze handicap specifieke expertise. 

           

 
Ons aanbod 

 
Buitengewoon Basis Onderwijs  

 
Basis Onderwijs  

            

 
type 6 - onderwijs 

 

 
onderwijs aan huis 
tijdelijk - permanent   

                                               

 

 
ondersteuning  

In onze school voor buitengewoon 
onderwijs is gespecialiseerde hulp 

aanwezig. Therapeuten, opvoeders, 
artsen, orthopedagogen versterken er 

het schoolteam. 

Een kind heeft recht op onderwijs 
aan huis wanneer het door een 
beperking of ziekte niet naar 

school kan. Onze school voorziet 
dan onderwijs aan huis met een 
permanent of tijdelijk karakter.  

 

Scholen gewoon en 
buitengewoon onderwijs 

kunnen samen extra 
onderwijskundige en 

paramedische ondersteuning, 
zoals kinesitherapie, 

logopedie, ergotherapie, 
organiseren1. 

                                                           
1 Voor het organiseren van paramedische ondersteuning is er voldoende schaalgrootte nodig, in 2019 is dit nog niet het geval.  
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 Onderwijs- en/of ondersteuningsaanbod  
 

BuBaO 
Type 6  

BuBaO 
onderwijs aan huis 

BaO 
 

   Verslag T6  Verslag T6     
             (TOA) 
              Verslag T6  
             (POAH) 

 Gemotiveerd  
               Verslag T6 

     Verslag T6 
                  

onderwijs  
op maat a.d.h.v. een  
Schools Individueel 

HandelingsPlan 

onderwijs 
op maat a.d.h.v. een  
Schools Individueel 

HandelingsPlan 

ondersteuning 
binnen een 

gemeenschappelijk 
curriculum 

ondersteuning  
binnen een  

Individueel Aangepast 
Curriculum 

 
 Handicap specifieke expertise 

De term ‘handicap specifieke expertise’ vertaalt zich in elke specifieke context, naar gelang de input 
van “de doelgroep” in andere accenten, maar de gemeenschappelijke deler blijft de visuele 
beperking.  De ontwikkeling van een kind met een visuele beperking wordt, vanuit het ontbreken, het 
niet goed binnenkrijgen of verwerken van de visuele prikkels, uitgedaagd op meerdere 
ontwikkelingsdomeinen.  Deze verloopt daardoor soms anders dan bij kinderen die qua zicht of visuele 
verwerking niet uitgedaagd worden in onze ‘visueel’ ingestelde wereld.  
Waar er binnen het onderwijsteam sprake is van een doorgedreven kennis en expertise m.b.t. een 
visuele beperking in comorbiditeit met een andere stoornis/beperking, is er in het ondersteuningsteam 
vooral sprake van kennis en expertise m.b.t. een visueel enkelvoudige problematiek en specifieke 
knowhow in het gebruik van hulpmiddelen.  
Het feit dat beide teams hun uitgesproken kennis en expertise hebben vanuit hun eigen 
multidisciplinaire2 werkveld maakt dat we binnen BuBaO Centrum Ganspoel kunnen spreken over een 
doorgedreven handicap specifieke expertise en dit binnen een zeer breed continuüm. 

 Een type 6 (leer)kracht kenmerkt zich 
in …  
 

 Een type 6 ondersteuner kenmerkt 
zich in … 

Kennis en knowhow van een visuele problematiek 
en de gevolgen op het (schools)functioneren.  
 

Het op maat inrichten van de leer- en leefomgeving 
en het aanpassen van  didactisch materiaal met 
bijzondere aandacht voor een optimaal visueel 
comfort. 
 

Het centraal stellen van het ervaringsgericht en 
handelend leren binnen hun didactisch handelen, 
opdat blinde en slechtziende kinderen beter kunnen 
begrijpen en onthouden wat er in de klas wordt 
aangebracht.  
 

Kennis en knowhow in het omgaan met een 
bijzondere visuele prikkelverwerking en het effect 
hiervan op de andere zintuigen.  

Kennis en knowhow van een visuele problematiek 
en de gevolgen op het (schools)functioneren. En dit 
laagdrempelig kunnen vertalen naar de andere 
partijen.  
 

In gesprek gaan met verschillende partijen rond 
een visuele problematiek en noden van een kind.  
 

De visuele noden in kaart brengen en met die 
insteek samen met de school op zoek gaan naar en 
uitvoeren van de redelijke (visuele) aanpassingen 
op maat van elke leerling.  
 

Het visueel optimaliseren van de leer-en 
werkomgeving (oa aanpassen van omgeving & 
didactisch materiaal, aanleren hulpmiddelen…)  
 

Het aanleren van vaardigheden en strategieën ter 
ondersteuning van de visuele problematiek. Met 

                                                           
2 Beide teams werken samen met de welzijnspartner vanuit Centrum Ganspoel vzw en andere relevante partners.  
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Het aanbieden van een prikkelaanbod op maat in 
functie van het omgaan met een bijzondere 
prikkelverwerking.  
 

Het aandacht hebben voor het welbevinden en het 
aanleren van sociale vaardigheden omdat leren uit 
imitatie vaak moeilijk verloopt. 
 

Het expliciet aanleren van vaardigheden die de 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhogen, want 
omgaan met een visuele beperking en de impact op 
het dagdagelijks leven vraagt extra ondersteuning. 
 

Het oog hebben voor het belang van oriëntatie en 
mobiliteitstraining3. 
 

Het aanbieden van extra bewegingsmomenten in 
functie van bewust worden van eigen lichaam en 
lichaamsgrenzen, leren bewegen, soepel bewegen en 
veilig bewegen.  

bijzondere aandacht voor een optimaal visueel 
comfort en het bevorderen van de zelfstandigheid.  
 

Scholen voor gewoon onderwijs sterker maken in 
het omgaan met kinderen met een visuele 
beperking.  
 

Aandacht hebben voor het sociaal en emotioneel 
welzijn en oog hebben voor 
orientatie & mobiliteitstraining4

 

 
De zorg voor de ontwikkeling van het kind zien we als een gemeenschappelijk project van iedereen. 

Het multidisciplinaire team en ouders gaan hierover met elkaar in dialoog. 
De samenstelling van het multidisciplinaire team hangt af van WIE het kind is en WAT het WAAR en 
WAAROM nodig heeft.  
De rol en de taak van een teamlid van BuBaO Centrum Ganspoel kan dan ook verschillen naargelang 
het ‘project’.  
 

BuBaO 
Type 6  

BuBaO 
onderwijs aan huis 

BaO 
 

 
Je neemt de rol van 

leerkracht/therapeut/ 
ambulante 

kracht/orthopedagoog 
op en vanuit de visie op 

leren en kwaliteitsvol 
onderwijs faciliteer je een 

Schools Individueel 
HandelingsPlan 

 
Je neemt de rol van  

leerkracht op en vanuit de 
visie op leren en 

kwaliteitsvol onderwijs 
faciliteer je een 

Schools Individueel 
HandelingsPlan 

 
Je neemt de rol van                             

ondersteuner op  
en vanuit de visie op 

kwaliteitsvol 
ondersteunen van 
leerlingen met een 

gemotiveerd verslag 
faciliteer je een 

gemeenschappelijk 
curriculum 

 
Je neemt de rol van                             

buitengewone 
ondersteuner op 

en vanuit de visie op 
kwaliteitsvol 

ondersteunen van 
leerlingen met een 

verslag  faciliteer je 
een 

Individueel Aangepast 
Curriculum 

    
 

Als personeelsleden van een katholieke basisschool gaan we binnen al onze contexten zorgzaam 
met elkaar op pad, respect hebben voor ieders eigenheid en anders zijn, staat hierbij voor ons 
centraal. 
 
 
 
 
 
                                                           
3 4  De training zelf wordt gefaciliteerd door de ergotherapeut/mobiliteitstrainer.  
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 Flankerend aanbod vanuit welzijn Centrum Ganspoel VZW MFC – MAB  

 

 Ondersteuning Type 6 
 

 

 BuBaO Type 6 

Mobiel Ambulant  
  
Ter ondersteuning van de ouders mee 
aansluiten op een schooloverleg met als 
doel beeldvorming en sensibilisering 
m.b.t. de type 6 problematiek/functioneren 
van het kind in de thuiscontext.  
 
GIO (tot 7 jaar): transitie van kinderopvang 
naar kleuterklas, van kleuter naar eerste 
leerjaar. 
 
Pré-OT: visuele zorgvraag verduidelijken, 
traject naar OT ondersteunen. 
 
Beeldvorming + advies rond ontwikkeling 
algemeen en SEO 
 
Het beantwoorden van een vraag naar 
outreach of MAB-ondersteuning  vanuit 
het OT. 
 
O&M training (buiten de schoolmuren + 
toekomstgerichte trajecten) 
 
Leren typen met tip 10 
 
 

 Mobiel Ambulant  
 
Warme overdracht realiseren 
(BO → BuBaO) 
(Thuis → BuBaO) 
 
MAB voor kinderen met JNCL 
 
 

Multifunctioneel Centrum – residentieel 
 
Dagopvang/(kort)verblijf 
Multidisciplinair aanbod 

 Multifunctioneel Centrum – residentieel 
 
Dagopvang/(kort)verblijf 
Multidisciplinair aanbod 
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Naar school met een (gemotiveerd) verslag type 6. 
 

 

Een belangrijk uitganspunt … 

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. De overheid stelt dat het de taak 
van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. Het gaat om een zorgbeleid waarin de school 
3 fases doorloopt om samen met het CLB en de ouders zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: 

 
Fase 0: brede basiszorg. Vanuit een visie op zorg biedt een school alle leerlingen een krachtige leeromgeving 
aan. De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op en 
werkt actief aan de vermindering van risicofactoren en aan de versterking van beschermende factoren. 
Fase 1: verhoogde zorg. De school neemt extra maatregelen die ervoor zorgen dat de leerling het 
gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen (zoals remediëren, differentiëren, compenseren en 
dispenseren). 
Fase 2: uitbreiding van zorg. Het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de 
ouders kunnen doen en wat zij nodig hebben. Het CLB stelt nadien eventueel een gemotiveerd verslag op, 
waarin het de nood aan uitbreiding van zorg motiveert. Dan kan de school ondersteuning vanuit een school 
voor buitengewoon onderwijs type 6 inschakelen. 
Als de fases 0 tot en met 2 zijn doorlopen en als het volgen van het gemeenschappelijk curriculum met 
redelijke aanpassingen niet haalbaar blijkt, kan het CLB een verslag opstellen voor toegang tot buitengewoon 
type 6 onderwijs of voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. 
Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC). Het CLB stelt een verslag op voor toegang tot buitengewoon 
type 6 onderwijs of voor een IAC in gewoon onderwijs. De fase van het IAC kan zowel in het gewoon als in het 
buitengewoon onderwijsvorm krijgen. 

 

Ondersteuning is gegarandeerd 
 

De school voor gewoon onderwijs bepaalt in samenwerking met ouders en met het CLB welke 
ondersteuningsnoden er zijn, en formuleert op basis daarvan haar ondersteuningsvragen. 
Dat kan voor elke leerling met een gemotiveerd verslag of een verslag voor toegang tot het 
buitengewoon onderwijs. 
De school kan in het begin, maar ook in de loop van het schooljaar ondersteuningsvragen stellen. 
Elke ondersteuningsvraag moet worden beantwoord. 
 
Het verlaten van de diagnose als noodzakelijke voorwaarde voor ondersteuning 
 

De voorwaarde van een diagnose om toegang te krijgen tot ondersteuning op basis van een 
gemotiveerd verslag, is  verlaten voor alle types. CLB’s blijven op het gemotiveerd verslag wel een 
type aanduiden. Dit staat niet meer voor het feit dat de leerling een diagnose heeft, maar wel dat er 
voor de ondersteuning van een leerling behoefte is aan specifieke deskundigheid uit één of meer types 
van buitengewoon onderwijs. Die specifieke deskundigheid die nodig is, moet in het gemotiveerd 
verslag omschreven worden. Een wijziging van type slaat niet meer op een wijziging van diagnose, 
maar een wijziging van deskundigheid die nodig is uit dat andere type. 
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Indien deskundigheid vanuit meerdere types nodig is, wordt dit omschreven in het gemotiveerd 
verslag en wordt op het gemotiveerd verslag het meest doorslaggevende type aangeduid. 
Het feit dat voor het gemotiveerd verslag de voorwaarde van een diagnose niet meer nodig is om 
toegang te krijgen tot ondersteuning, doet geen afbreuk aan de waarde die diagnostiek van 
externe instanties kan hebben in het kader van het handelingsgericht diagnostisch traject en de 
beeldvorming over de leerling. Diagnostiek blijft van belang om de onderwijsbehoeften uit te klaren. 
Deze maatregel is alleen van toepassing in geval van een gemotiveerd verslag. Bij de opmaak 
van een verslag blijft een diagnose wel een voorwaarde. In geval van type 6 wordt die afgeleverd 
door een externe (multidisciplinaire) dienst.  
 

Criteria type 6: 

 Gecorrigeerde gezichtsscherpte: < 3/10 voor beste oog, 
 Gezichtsvelddefecten die meer dan de helft van de centrale zone van 30° beslaan of het 

gezichtsveld concentrisch verkleinen tot < 20°, 
 Altitudinale hemianopsie, oftalmoplegie, oculomotorische apraxie of oscillopsie, 
 Gezichtsstoornis door geobjectiveerde cerebrale pathologie (bv. cerebrale visuele inperking) 
 Een geobjectiveerde visuele pathologie, anders dan de vorige, maar met duidelijke impact op 

schoolse activiteiten 

 
Als de basiszorg en verhoogde zorg niet volstaan en uitbreiding van zorg nodig is, kan een school 
voor gewoon onderwijs extra expertise voor de begeleiding van leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften aantrekken ter ondersteuning van het realiseren van het gemeenschappelijk 
curriculum. Hiervoor is een GEMOTIVEERD VERSLAG nodig.  
De school voor gewoon onderwijs bepaalt samen met de ouders, met het CLB en met de ondersteuner 
vanuit de school voor buitengewoon type 6 onderwijs de ondersteuning op maat, op basis van de 
noden. 
De ondersteuning moet altijd voelbaar zijn in de klas, maar kan verschillende vormen aannemen: 
• Voor het kind zelf 
• Voor de leerkracht(en) 
• Voor het schoolteam 
Een kind krijgt niet standaard een vast aantal uren begeleiding per week gedurende een bepaalde 
periode. 
Ondersteuning wordt flexibel ingezet en kan variëren in de loop van een schooljaar. 

Een VERSLAG voor toegang tot het buitengewoon onderwijs geeft leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften de kans om onderwijs te volgen in het buitengewoon onderwijs OF in het 
gewoon onderwijs maar dan met een individueel aangepast curriculum.  

De regelgeving: 

Naar het gewoon onderwijs: 
Als een kind een verslag krijgt, mag het ook kiezen voor een gewone school, waar het kind een 
individueel aangepast curriculum kan volgen. Een school mag een kind niet zomaar weigeren. 
De gewone school moet een kind voorlopig inschrijven, dit kan een 'inschrijving onder ontbindende 
voorwaarde' zijn. De leerling wordt dan ingeschreven en nadien wordt de afweging gemaakt in 
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verband met de redelijkheid van de nodige aanpassingen binnen het gewoon onderwijs. Tijdens een 
vergadering met de school, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) wordt 
besproken of de school, met redelijke aanpassingen, de gepaste begeleiding kan bieden. Pas na die 
vergadering beslist de school definitief of ze het kind inschrijft of niet. De termijn waarbinnen de 
afweging wordt gemaakt dient redelijk te zijn, officieus denkt men aan een periode van 4 à 6 weken/30 
kalenderdagen. Vanaf de effectieve inschrijving en de beschikbaarheid van het verslag tot het overleg 
om te beslissen of de aanpassingen al dan niet proportioneel zijn. Met een verslag kan er in een 
gewone school ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs aangevraagd worden. Met die hulp 
zal het  kind dan een individueel aangepast programma volgen. 

Naar het buitengewoon onderwijs:  
Om in te schrijven in het buitengewoon onderwijs gelden in grote lijnen dezelfde regels als in het 
gewoon onderwijs. 
Maar er is wel een verschil: om een kind te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, heb je 
een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Daar wil de overheid mee 
bereiken dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben, naar het buitengewoon onderwijs gaan. 
Uit het verslag moet blijken dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om je kind 
de gewone leerdoelen te laten halen in een gewone school. Je kind heeft een individueel aangepast 
leertraject nodig. 
Een verslag bestaat uit een attest en een protocol. In het attest moet staan welk type buitengewoon 
onderwijs het meest geschikt is. 
Het protocol bundelt alle documenten die de oriëntering van de leerling naar het type motiveren en 
verantwoorden. 
Een leerling kan alleen naar een school met het type waar het verslag naar oriënteert. 
Ouders hebben recht op het verslag, ze hebben het nodig om hun kind in te schrijven in een school 
voor buitengewoon onderwijs dat het type aanbiedt dat op het attest staat. 

Permanent onderwijs aan huis: 
Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het: door een beperking niet naar school 
kan, maar wel onderwijsbegeleiding aankan. Vanaf 5 jaar kan een kind permanent onderwijs aan huis 
volgen. 
Het kind moet een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs hebben, daar staat in welk 
type van buitengewoon onderwijs het beste aansluit bij de noden van het kind.  Het CLB bezorgt het 
verslag aan de ouders na een onderzoek. 
 
 

 

 
 
een (gemotiveerd) verslag binnen BuBaO Centrum Ganspoel. 
 

Type 6 
Basisonderwijs 
binnen het 
werkingsgebied van 
Ganspoel  

Wanneer een kind met een visuele beperking het gewone curriculum volgt in het 
gewoon onderwijs,  maar het extra begeleiding nodig heeft omwille van zijn/haar 
specifieke onderwijsbehoeften, dan kan het  met een gemotiveerd verslag type 6, 
indien gewenst, rekenen op ons ondersteuningsteam. 
Opheffen van een gemotiveerd verslag? Indien niet meer voldaan is aan de 
voorwaarden van een gemotiveerd verslag, moet het CLB het gemotiveerd verslag 
opheffen. Dit is het geval wanneer het inzetten van ondersteuning, in combinatie 
met compenserende of dispenserende maatregelen, niet meer nodig is om de 
leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen, of wanneer specifieke 
deskundigheid vanuit één of meer van de types buitengewoon onderwijs niet meer 
vereist is. 
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Wanneer een kind met een verslag type 6 kiest om school te lopen in het gewoon onderwijs dan kan het, 
indien gewenst, rekenen op ons ondersteuningsteam.  
Het kind volgt in dat geval een Individueel Aangepast Curriculum (IAC). Een IAC is een leerprogramma op 
maat van een leerling.   
De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op zo volwaardig mogelijke participatie 
aan het klas- en schoolgebeuren.  
De leerdoelen  hebben vaak  een gewenst  toekomstperspectief op maat als kompas.   
Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit melden in het centrale register 
van inschrijvingen (DISCIMUS). 
Opheffen van een verslag? Wanneer niet meer voldaan is aan de voorwaarden van een ‘verslag’, dan heft 
het CLB het verslag op. Dit is het geval als een leerling met redelijke aanpassingen opnieuw binnen het 
gemeenschappelijk curriculum meegenomen kan worden. Het CLB heft het verslag op en maakt een 
gemotiveerd verslag op.  

 

 Type 6 
BuBaO Centrum 
Ganspoel  

Wanneer een kind met een verslag type 6 kiest om school te lopen in het 
buitengewoon gewoon onderwijs dan kan dit op onze campus in Huldenberg. 
Onze school kenmerkt zich in haar kleinschaligheid met een zeer diverse groep 
leerlingen. Ons doel is steeds de individuele leerling binnen de groep zo 
optimaal mogelijk begeleiden en dit kan door differentiatie en individualisatie 
en dit resulteert in een wisselwerking tussen groepsactiviteiten en individuele 
begeleiding.  
We trachten onderwijs op maat te realiseren door ons telkens de vraag te 
stellen: “welke onderwijsbehoeften heeft dit unieke kind?” 
We formuleerden 6 leerbehoeften die richting gevend zijn voor het 
programma van het komende schooljaar.  

We noemen dit ‘vraagstellingstypes’, vanuit de onderliggende gedachte: “Welke vraag stelt dit 
kind? Wat zijn zijn/haar noden?”.  
De 6 vraagstellingstypes zijn: kleuterwerking, ervaringsgericht programma, aanvankelijk leerprogramma, 
programma schoolse vaardigheden, functioneel leerprogramma, sociaal leerprogramma. 
Bij een oriëntering naar het vraagstellingstype: programma schoolse vaardigheden dient het streefdoel 
concreet te worden omschreven, aangezien we binnen dit programma een duidelijk kompas (naar 
oriëntering)hanteren:  
Volgende richtingen kunnen bepaald worden:  
Het starten, terugkeren of deeltijds aansluiten  in het (gewone) basisonderwijs, het georiënteerd worden 
naar een A- of B-stroom in het (Bu)SO.  

Type 6 of 
X 
Thuis of in een 
voorziening  

 
Onze school voorziet ook permanent onderwijs aan huis aan leerlingen vanaf 
5 jaar. Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als het door een 
beperking niet naar school kan, maar wel onderwijsbegeleiding aankan. Onze 
school krijgt hiervoor 4 lestijden per week om permanent onderwijs aan huis 
te organiseren. Het CLB bezorgt een verslag voor toegang tot het 
buitengewoon onderwijs aan de ouders na een onderzoek. 
Permanent onderwijs aan huis wordt  aangevraagd bij het Zorgpunt 
Onderwijsinspectie. Als de inspectie beslist dat permanent onderwijs aan huis 
aangewezen is, duidt ze een school voor buitengewoon onderwijs aan die het 
onderwijs zal organiseren. 
Dat is in principe de dichtstbijzijnde school, rekening houdend met de vrije 
schoolkeuze van de ouders. Wij gaan in overleg met de ouders en de 
voorziening (indien van toepassing )over het aanbod, het tijdstip en de duur 
van de lessen. We houden rekening met beperkingen die de arts oplegt. 
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Visie op ondersteuning door ondersteuningsteam BuBaO 
Centrum Ganspoel 
 
Uit het groeidocument: visie op ondersteuning (Katholiek Onderwijs Vlaanderen): 
‘Er is gespecialiseerde knowhow en expertise nodig om de handicap/beperking en de impact ervan op het leren en de 
ontwikkeling van de specifieke leerling te kunnen zien, te erkennen en hierbij de focus te leggen op de mogelijkheden en 
kansen. Deze handicapspecifieke kennis moet waar nodig gegarandeerd zijn en zich ook blijvend kunnen ontwikkelen’ 
 
Als OndersteuningsTeam BuBaO Centrum Ganspoel (OT Ganspoel) voor leerlingen met een visuele 
beperking is het onze primaire doelstelling om leerlingen met een visuele beperking in hun deelname 
aan het gewoon onderwijs te ondersteunen. Een voorwaarde voor ondersteuning is de aanwezigheid 
van een verslag of een gemotiveerd verslag type 6. 
 
OT Ganspoel bestaat uit een groep medewerkers, allen met een eigen achtergrond, werkervaring en 
vooropleiding. Deze diversiteit betekent een grote rijkdom voor het team. In het ondersteuningsteam 
specialiseren de ondersteuners zich in een bepaalde doelgroep, hulpmiddelen of aanbod. Hierdoor 
proberen we te waarborgen dat we als team op elke visuele ondersteuningsvraag met kennis van 
zake een antwoord kunnen bieden. Nieuwe medewerkers of collega’s die minder vertrouwd zijn met 
een bepaalde problematiek kunnen bijgevolg beroep doen op een goed uitgebouwde teamwerking 
om de nodige ondersteuning te realiseren.  
Het ondersteuningsteam type 6 van BuBaO Centrum Ganspoel is een onderdeel van de VZW Centrum 
Ganspoel. De ondersteuners kunnen zowel ten rade gaan bij de collega’s van het buitengewoon 
basisonderwijs als bij onze welzijnspartner.  

 Samenwerking met verschillende partners 
 
“In een co-creatief samenwerkingsverband tussen vier partners (scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB en 
pedagogische begeleidingsdienst) en in nauw overleg met ouders wordt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
ondersteuning op maat uitgetekend.”  
 
Vanuit zijn eigen betrokkenheid heeft iedere partner een specifieke rol te vervullen.  
Voor OT Ganspoel is dit de inbreng van expertise om te ondersteunen bij de visuele problematiek 
van een leerling. Deze specifieke expertise vormt immers de reden van aanmelding van de leerling.  
 
Op basis van de beginsituatie en de concrete ondersteuningsvragen ten gevolge van de visuele 
problematiek  geeft de ondersteuner zijn begeleiding vorm. De beginsituatie, zorgvragen en 
vooropgestelde doelen worden opgenomen in het visueel ondersteuningsplan. Hiermee ondersteunen 
we de gewone school in hun kijk op de visuele problematiek van de leerling. Het visueel 
ondersteuningsplan, dat opgesteld wordt door de ondersteuner, staat niet los van het zorgplan van 
de leerling van de gewone school, maar is er onlosmakelijk mee verbonden. 
 

https://pincette.vsko.be/meta/properties/dc-identifier/Ler-20180426-2
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 Inhoudelijke invulling  
 
De inhoudelijke invulling van de ondersteuning wordt bepaald door onze primaire doelstelling, met 
name realiseren dat de leerling met een visuele beperking zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien 
en zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan het klas-en schoolgebeuren. Om dit te bereiken zetten 
we in op de leerling, de leerkracht, het schoolteam en  de ouders.  
 
Leerlinggerichte ondersteuning: het vertrekpunt voor de leerlinggerichte ondersteuning is de visuele 
beperking (die verschillend is bij iedere leerling) en de impact hiervan op het leren en ontwikkelen. De 
domeinen oriëntatie en mobiliteit, zelfredzaamheid, leerstof opnemen en verwerken, aanpassingen 
omtrent het visueel functioneren en sociaal-emotionele begeleiding kunnen aan bod komen. Deze 
ondersteuningsvragen kunnen heel ruim zijn. Het is belangrijk om steeds na te gaan in welke mate de 
visuele beperking een rol speelt in de ondersteuningsvragen. Soms zal afbakening of doorverwijzing 
nodig zijn. 
De specificiteit van onze doelgroep maakt dat individueel werken met de leerling (binnen of buiten de 
klas) noodzakelijk blijft. We vinden het belangrijk om, in het kader van transparantie én het versterken 
van de handelingsbekwaamheid van de leerkracht, de nodige aandacht te voorzien voor 
terugkoppeling.  
De leerlingen (en voornamelijk de groep kleuters) met een visueel meervoudige problematiek 
vormen een uitdaging voor onze werking. Ook voor deze groep kunnen we de ondersteuningsvragen 
opnemen. Uit ervaring weten we dat het afbakenen tot ondersteuningsbehoeftes die louter verband 
houden met de visuele problematiek niet evident is. We moedigen alle betrokken partners aan om op 
vaste tijdstippen te evalueren of deze nog steeds (mee) centraal staan. Indien dit niet het geval is, 
bekijken de betrokkenen samen wie deze zorgvraag kan opnemen. Samenwerking omwille van de 
visuele problematiek blijft steeds mogelijk.  
Teamgerichte ondersteuning: we stellen ons open om het schoolteam te ondersteunen bij het 
schoollopen van leerlingen met een visueel (meervoudige) beperking. Vanuit deze specifieke 
deskundigheid willen we onze medewerking verlenen aan het zorgbeleid op school. 

 Samenwerking met ouders en leerlingen 
 
Als ondersteuningsteam zetten we in op de inspraak van ouders én leerlingen. De ouders krijgen een 
belangrijke stem tijdens de overlegmomenten. Zij kennen hun kind immers het best. Ouders worden 
gehoord m.b.t. zorgvragen en doelstellingen van het visueel ondersteuningsplan. Omdat we geloven 
in de meerwaarde van de samenwerking met ouders, doen onze ondersteuners de nodige 
inspanningen om tegemoet te komen aan de communicatie- en informatiebehoeften van de ouders.  
Ook de leerlingen worden aangemoedigd om hun stem te laten horen. Indien mogelijk wordt de 
mening van de leerling in het visueel ondersteuningsplan opgenomen. Op die manier praten we mét 
kinderen en niet over hen. 
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 Flexibel werken 
“Het flexibel werken staat in het nieuwe model van ondersteuning centraal. De ondersteuning is flexibel in de aard, 
frequentie en intensiteit, expertise en competentie.” (zie ook groeitekst). 

 
We engageren ons om alle aanmeldingen voor ondersteuning aan OT Ganspoel op te nemen. De 
aard, frequentie en intensiteit van de ondersteuning zijn afhankelijk van de ondersteuningsvragen van 
de scholen en de middelen die door de overheid ter beschikking gesteld worden aan OT Ganspoel.  
 
De intensiteit van ondersteuning kan wijzigen doorheen de tijd. We moedigen onze ondersteuners aan 
om kritisch te kijken naar de  ondersteuningsvragen en hierover in overleg te gaan met school, CLB, 
ouders en OT Ganspoel. Indien de ondersteuningsbehoeftes die verband houden met de visuele 
problematiek niet langer centraal staan, wordt de ondersteuning in frequentie en intensiteit 
verminderd of (tijdelijk) stopgezet.  
 

Visie op ondersteuning van leerlingen met een verslag in het 
gewoon onderwijs  
Op basis van een verslag heeft een kind in het gewoon onderwijs  recht op een Individueel Aangepast 
Curriculum. Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling.  De leerdoelen zijn gericht op 
maximale ontplooiing van de leerling en op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke participatie 
aan het klas- en schoolgebeuren. De leerdoelen  hebben een gewenst  toekomstperspectief op maat 
als kompas.  Leerlingen die een IAC volgen in het gewoon onderwijs krijgen een aangepaste 
studiesanctionering. Uitzonderlijk krijgen deze leerlingen toch de gewone studiebekrachtiging. Dit is 
het geval als de doelen van het IAC gelijkwaardig zijn met de doelen van het gemeenschappelijk 
leerprogramma. De beoordeling van de gelijkwaardigheid gebeurt door de onderwijsinspectie.  

Als ondersteuningsteam trachten wij bij het ondersteunen van de realisatie van kwaliteitsvolle 
individueel aangepaste curricula te vertrekken vanuit ons school-eigen pedagogisch project. Dit sluit 
nauw aan bij visie op IAC van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

Belangrijke pijlers in het faciliteren van een IAC:  

Drijfveer is steeds de optimale ontplooiing! We streven een maximaal leerrendement na en 

vertrekken vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief.  Dit betekent dat we vanuit empowerment 
op zoek gaan naar de sterktes van eenieder en grijpen deze aan als kansen om de ontwikkeling en 
het leren te stimuleren. We laten los wat (nog) niet lukt en kijken naar wat kan.  
 

Elk IAC is maatwerk, de kwaliteit van onze ondersteuning zit in het unieke aanbod voor ieder kind 
met een IAC, vanuit onze handicap specifieke expertise. We zien onze eigen school voor buitengewoon 
onderwijs hierin als een belangrijke partner waar we met vragen terechtkunnen. Een IAC is een 
doorgedreven vorm van differentiatie, die verder bouwt op het reeds uitgewerkte zorgbeleid in de 
verschillende fasen van het zorgcontinuüm. Onze school voor buitengewoon onderwijs kan ons 
ondersteunen in het ‘out of the box’ durven denken wat differentiëren betreft!  
 

Het realiseren van een IAC kan alleen maar slagen in verbindende samenwerking,  De zorg voor de 
ontwikkeling van het kind zien we als een gemeenschappelijk project van iedereen. Het 
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multidisciplinaire team en ouders gaan hierover met elkaar in dialoog, we gaan zorgzaam met 

elkaar op pad, respect hebben voor ieders eigenheid en anders zijn, staat hierbij voor ons centraal. 
Verbindende samenwerking verwijst naar een verbond, een engagement van alle betrokken partijen. 
De vertaling hiervan is uniek!  
 
Een IAC-plan wordt opgesteld met de school voor gewoon onderwijs als regisseur. Het is dynamisch 
van karakter en kadert in een cyclisch proces van planmatig handelen. Dit wordt vanuit het 
ondersteuningsteam van BuBaO centrum Ganspoel mee mogelijk gemaakt door een buitengewone 
ondersteuner. Transparantie en open communicatie in de samenwerking zijn meer dan ooit 
noodzakelijk 
 
Regie en communicatie :  
 
De regie en communicatie m.b.t. een IAC ligt in handen van de school voor gewoon onderwijs waar 
de leerling met een verslag naar school gaat, dit is een belangrijk uitgangspunt. Ook wij kijken hier zo 
naar, wij verbinden ons ertoe om de bestaande ondersteunende werkdocumenten vanuit BuBaO 
Centrum Ganspoel als inspiratie te gebruiken om deze ondersteuning te faciliteren. Maar wij gaan de 
regie niet overnemen.  
Belangrijke thema’s binnen deze regie en communicatie zijn: coördinatie, communicatie, 
differentiatie en engagement.  

Het cyclisch proces van planmatig handelen:  

In het IAC-plan staan de specifieke opvoedings en onderwijsbehoeften van de individuele leerling 
centraal. Het adequaat afstemmen van het opvoedings- en onderwijsaanbod op de mogelijkheden 
van de leerling gebeurt via het cyclisch proces van handelingsplanning. Handelingsplanning is het 
cyclisch proces van het orthopedagogisch handelen met als doel onderwijs op maat van elke leerling 
te bieden. Het product van het proces van handelingsplanning is de schriftelijke neerslag: het Schools 
Individueel HandelingsPlan genoemd.  

Rol als buitengewone ondersteuner  

In het faciliteren van een IAC nemen we de rol op van buitengewone ondersteuner, omdat we een 
leerling ondersteunen die in principe recht heeft op ‘buitengewoon’ onderwijs. Buitengewoon in de zin 
van op maat, aangepast aan de mogelijkheden en het leertempo van iedere leerling. 
Hoe kenmerkt een buitengewone ondersteuner zich? 

● Iemand die voldoende tijd neemt om te observeren, ook vanop afstand. 
● Iemand die de ontwikkeling op lange termijn voor ogen houdt en daar steeds de optimale ontplooiing 

als belangrijkste drijfveer heeft. 
● Iemand die de onderwijsnood en zorgvraag mee kan verhelderen i.f.v. maximale ontplooiing. 
● Iemand die het welbevinden en de betrokkenheid kan inschatten van een kind met een visuele 

beperking in een schoolse context. 

● Iemand die in de concreetheid “out of the box” kan denken, vanuit de voeling met een buitengewone 
onderwijsleerpraktijk.  

● Iemand die in dialoog, zorgzaam en respectvol de relevante thema’s op tafel legt.  
● Iemand die voldoende voeling heeft met Centrum Ganspoel. 
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Visie op ‘leren en kwaliteitsvol onderwijs’ binnen BuBaO 
“Centrum Ganspoel”. 

Leren betekent bij heel wat van onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis opnemen, 
integreren en toepassen. Het is van belang dat leerlingen in staat zijn hetgeen ze op school hebben 
geleerd te ‘verslepen’ naar het ECHTE LEVEN (eigen leef-, maatschappelijke- en of (later) 
beroepsrelevante situaties) en het geleerde daar in te zetten. Het verslepen van het geleerde 
veronderstelt dat de leerling soepel van geest is en het geleerde meeneemt en kan gebruiken in 
nieuwe situaties. Dat is mogelijk als de leerling geleerd heeft op integratieniveau. Integreren betekent 
in dit verband nieuwe leerinhouden verbinden met wat je al wist, vond en kon. Door dit te leren kunnen 
zij zelfstandiger functioneren, het zelfrespect en respect uit de omgeving stijgt. 
 

Handelingsgericht werken 

Het handelingsgericht werken beoogt de kwaliteit van onderwijs en de begeleiding voor al onze 
leerlingen te (waar)borgen. 
Door de fasen van handelingsplanning heen werken leerkrachten, paramedici, orthopedagogen en 
directie  samen, waarbij ze systematisch volgende 7 uitgangspunten toepassen. 
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Vormgeving 7 uitgangspunten  

 

Onze school kenmerkt zich in haar kleinschaligheid met een zeer diverse groep 
leerlingen. Ons doel is steeds de individuele leerling binnen de groep zo optimaal 
mogelijk begeleiden en dit kan door differentiatie en individualisatie en dit resulteert 
in een wisselwerking tussen groepsactiviteiten en individuele begeleiding.  
We trachten onderwijs op maat te realiseren door ons telkens de vraag te stellen: 
“welke onderwijsbehoeften heeft dit unieke kind?” We formuleerden 6 leerbehoeften 
die richting gevend zijn voor het programma van het komende schooljaar. We 
noemen dit ‘vraagstellingstypes’, vanuit de onderliggende gedachte: “Welke vraag 
stelt dit kind? Wat zijn zijn/haar noden?”.  
De 6 vraagstellingstypes zijn: 

 Kleuterwerking 
 Ervaringsgericht programma 
 Aanvankelijk leerprogramma 
 Programma schoolse vaardigheden  
 Functioneel leerprogramma 
 Sociaal leerprogramma 

 

 

Een kind ontwikkelt zich niet in isolement, maar in een wisselwerking met zijn omgeving. 
Het gaat dus niet alleen om het kind, maar ook om het kind in interactie met zijn 
omgeving.  
Eerst en vooral wordt de leerbehoefte van een leerling vastgesteld, anderzijds zijn er 
nog een aantal andere belangrijke factoren die de oriëntering naar een klasgroep 
bepalen.  
Andere belangrijke factoren zijn: leeftijd, diagnose(s), ontwikkelingsleeftijd, 
georiënteerdheid op klasgenoten, georiënteerdheid op de wereld, interactie met 
bepaalde leerlingen, … .   
We trachten leerlingen te oriënteren naar een klasgroep waarbinnen hun 
ondersteuningsnoden en hun programma zo goed mogelijk kan worden 
georganiseerd. 
 

 

De leerkracht biedt zo veel mogelijk kwaliteitsvol onderwijs. Hij/zij levert daarmee een 
cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. De boodschap van dit 
uitgangspunt is dan ook: leerkracht, pak je kans, benut de invloed die je hebt. We 
stimuleren onze leerkrachten om reflectief te zijn en hun ondersteuningbehoeften 
kenbaar te maken. Op basis hiervan tracht het beleid een kwaliteitsvolle werkplek, met 
oog voor constante professionalisering te (waar)borgen.  
 

 

Door de aandacht te richten op het positieve, gaan we weg van het denken in 
‘problemen’.  
Hoe trachten we positieve kenmerken te benutten? We doen dit niet door problemen of 
zorgen die we (kind, ouder, school) ervaren te ontkennen of uit de weg te gaan, maar 
door ze onder ogen te zien en serieus te nemen. We tonen er respect en oprechte 
belangstelling voor, vragen door en delen zorg. Tegelijkertijd zoeken we naar positieve 
aspecten en grijpen we die aan als kansen om de ontwikkeling te stimuleren.  
 
 
 



Schooljaar 2019-2020 

18 

 

De zorg voor de ontwikkeling van het kind zien we als gemeenschappelijk project van 
iedereen.  
De optimale ontplooiing van het kind is het hoofddoel van dit project. 
We gaan hierover met elkaar in dialoog tijdens formele overlegmomenten, zoals 
klassenraden, klasoverleg,  oudercontacten en het multi -disciplinair overleg, samen met 
het MFC. 
Wekelijks worden ouders via mail op de hoogte gehouden over het klasgebeuren. 
We moedigen ouders aan, om bij vragen en bedenkingen, het klasteam te contacteren.    
 

 

Zonder doelen geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om je werk 
te evalueren. 
Het stellen van lange termijn doelen is belangrijk onderdeel in het cyclisch proces van 
handelingsgericht werken. Het stellen van doelen maakt dat je je aandacht richt op wat 
je wenst te bereiken, hierdoor ben je veel minder bezig met zaken, die niet belangrijk 
zijn voor het behalen van het doel, je verspilt dus minder energie aan irrelevante 
zaken. De doelen op lange termijn zijn, in die zin, indicatief voor de werkdoelen op korte 
termijn.  
De lange termijn doelen worden, op basis van een grondige beeldvorming en evaluatie 
van de voorbije werkperiode, door het multidisciplinaire team en in samenspraak met 
de ouders geselecteerd.  
De doelen zelf worden geselecteerd uit de matrixen generieke 
Zilldoelen/vraagstellingstype.  
Om te waarborgen dat de doelen op lange termijn effectief gerealiseerd worden, is het 
noodzakelijk om op systematische wijze een korte termijn planning per leerling en per 
leergebied op te stellen. Dit biedt houvast om de dagelijkse klaspraktijk doelgericht aan 
te sturen en inhoud te geven.  
Door een systematische beeldvorming en doelenselectie die de inhouden van de 
prioritaire ontwikkelvelden bepalen, proberen we de graduele opbouw te waarborgen.  
 

 

De werkwijze van handelingsgericht werken is systematisch en verloopt in stappen. Het 
hebben van een goed planningsconcept vinden we daarom als school essentieel, we 
trachten ook te bewaken dat dit concept zorgvuldig wordt gehanteerd in de 
(klas)praktijk van elke dag. Kwalitatief onderwijs stemt zijn onderwijsaanbod af op de 
mogelijkheden van de individuele leerling via handelingsplanning.  
We proberen zo transparant mogelijk te zijn over het werk dat we doen, gedaan hebben 
en van plan zijn te doen. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook onze motieven te 
kaderen.  
Deze transparantie waarborgen we door het registreren van de planningsfasen op een 
digitaal platform, het communiceren via mail en/of heen- en weerschriftjes, rapporten, 
… .  
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Het cyclisch proces van planmatig handelen 

Klas Organisatie Plan  

We kiezen er omwille van de diversiteit van onze leerlingen bewust voor om te vertrekken vanuit de 
doelen uit het  individuele handelingsplan en niet vanuit een groepswerkplan. De onderwijsbehoefte 
van de leerling staat centraal bij het uitwerken van (les)activiteiten, deze worden steeds afgetoetst 
aan de visies op de verschillende ontwikkelvelden. De vertaling hiervan wordt gemaakt in een Klas 
Organisatie Plan. 

Individueel Handelingsplan  

 

De beginsituatie 
Om zicht te krijgen op de specifieke noden van een leerling, is het nodig een 
aantal relevante gegevens te verzamelen over de persoonlijke kenmerken van 
de leerling. Belangrijk zijn onder andere de lichamelijke, visuele/tactiele, 
auditieve, verstandelijke en emotionele mogelijkheden en de psychomotorische, 
sociale en schoolse vaardigheden van de leerling. Die vaststelling proberen we 
zo vlug mogelijk en op een efficiënte wijze te doen, zodat zo weinig mogelijk tijd 
verloren gaat. We leggen deze beginsituatie vast in de beeldvorming: schoolse 
vaardigheden en in een zorgtrajecfiche.  
 

 

Doelen selecteren op lange termijn en korte termijn  
In deze fase wordt een weloverwogen keuze gemaakt over de na te streven 
doelen. Onze voornaamste onderwijsdoelstelling is gericht op een optimale en 
harmonische persoonsgebonden ontwikkeling en maatschappelijke/ cultureel 
gerichte integratie. Bij de selectie van de Zilldoelen voor elke leerling staat deze 
onderwijsdoelstelling centraal. 
De doelenselectie maken we in teamverband en in overleg met de ouders. Een 
neerslag van deze doelenfase is terug te vinden op het digitale platform ZOL.  
 

 

Voorbereidings- en uitvoeringsfase 
Wanneer de doelstellingen vastgelegd zijn, kan de stap gezet worden naar de 
volgende fase, namelijk het bepalen hoe deze doelstellingen gerealiseerd 
kunnen worden binnen de vooropgestelde tijdsmarge. Bij de voorbereidingsfase 
gaat het om het bepalen van de inhoud van het opvoedings- en 
onderwijsaanbod en tijdstip. De bespreking van de voorbereidingsfase gebeurt 
tijdens een wekelijks klasoverleg. Niet alleen na, maar ook tijdens de 
uitvoeringsfase zijn er evaluatieve momenten voorzien zodat tijdig bijgestuurd 
kan worden. De voorbereidingsfase resulteert in praktische afspraken binnen 
het klasteam over de inhoud en organisatie van de dagelijkse klaspraktijk. Dit 
wordt geconcretiseerd op het digitale platform ZOL en in de persoonlijke 
planningsdocumenten van de leerkrachten.  
 

 

Evaluatie 
Om onderwijs op maat te garanderen, moet er voortdurend geëvalueerd en 
bijgestuurd worden. De evaluaties van werkdoelen op korte termijn worden 
genoteerd op het digitale platform ZOL. Daarnaast  wordt er twee keer per jaar 
een rapport opgemaakt door de leerkrachten, op die manier kunnen ook ouders 
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de vorderingen van hun kind inkijken en volgen. Het rapport bestaat uit 
verschillende onderdelen, dit zijn de ontwikkelvelden van Zill. Onder het 
ontwikkelveld vindt men de (les)activiteit(en) terug, waarin er aan deze doelen 
wordt gewerkt. Het rapport is een weergave van hoe het met een kind, op dat 
moment, gaat op school in relatie tot de doelen die door het klasteam zijn 
voorop gesteld. In het rapport gaat het om de resultaten van observaties en niet 
om punten die leerlingen gescoord hebben op toetsen of werkjes. 

 
Ons referentiekader  
Sinds 1 september 2018 wordt in het katholiek basisonderwijs Zin in leren! Zin in leven! (Zill) gehanteerd 
als leerplanconcept.  
Dit leerplanconcept is gericht op de harmonische ontwikkeling van de hele persoon in 10 
ontwikkelvelden. 
Binnen de persoonsgebonden ontwikkeling wordt de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden 
en attitudes vanuit fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften gestimuleerd, om zo te 
komen tot Zin leren! Zin in leven! 
In de persoonsgebonden ontwikkeling worden 4 ontwikkelvelden onderscheiden: socio-emotionele 
ontwikkeling, ontwikkeling van een innerlijk kompas, ontwikkeling van initiatief en 
verantwoordelijkheid en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.  
De cultuurgebonden ontwikkeling streeft de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes na die leerlingen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te 
participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen. 
Hierin worden 6 ontwikkelvelden onderscheiden, namelijk: oriëntatie op de wereld, mediakundige 
ontwikkeling, muzische ontwikkeling, taalontwikkeling, ontwikkeling van wiskundig denken en Rooms-
Katholieke godsdienst.  

Zill werd ontwikkeld in het kader van een meer inclusieve school en samenleving, daarom werd dit 
leerplan uitgerust met extra leerlijnen, zodat voor ALLE leerlingen ongeacht de plaats waar ze les 
krijgen, onderwijs vanuit dit leerplanconcept kan vorm krijgen. 
Alle ontwikkelingsdoelen van het buitengewoon onderwijs werden geconcordeerd met de generieke 
doelen van het leerplan, hierdoor kunnen wij als buitengewone basisonderwijs dit gevalideerd 
doelenkader ook als ‘uniform’ referentiekader gebruiken. 
Toch is het belangrijk om een aantal belangrijke ‘krijtlijnen’ uit te zetten i.k.v. het hanteren van Zill als 
referentiekader. 

Leerplanconcept versus cyclisch proces van handelingsplanning 

Een eerste belangrijk gegeven is het feit dat wij de Zill-doelen gebruiken als uniform 
referentiekader, maar Zill niet hanteren als leerplanconcept. Als school voor buitengewoon 
onderwijs wordt onze onderwijsleerpraktijk aangestuurd door het cyclisch proces van 
handelingsplanning. Concreet betekent dit dat we heel bewust een aantal doelen selecteren die 
voor deze specifieke leerling op dit moment relevant en prioritair zijn. We streven er niet naar om 
alle doelen te behandelen, wel om de relevante doelstellingen op leerlingniveau na te streven.  

Zoals we hierboven reeds omschreven formuleerden we 6 leerbehoeften die richting gevend zijn voor 
het programma van het komende schooljaar. Daarbij werkten we matrixen uit van de leerrichtingen 
die we wensen uit te gaan, binnen de verschillende vraagstellingstypes die we voor onze school 
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omschreven. Op die manier proberen we een graduele opbouw te waarborgen binnen dit brede 
ontwikkelingsspectrum. We hebben dit gedaan voor alle 10 ontwikkelvelden. 
 

 In Zin in leren! Zin in leven! zet men in op de harmonische ontwikkeling van elke 
leerling vanuit twee met elkaar verbonden speerpunten: de persoonsgebonden 
ontwikkeling en de cultuurgebonden ontwikkeling. Daaronder plaatsen ze respectievelijk 
vier en zes ontwikkelvelden. 

 

Bij de persoonsgebonden ontwikkeling zijn de leerinhouden opgenomen die 
betrekking hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en 
attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om 
te komen tot Zin in leren! en Zin in leven! 

Onder de persoonsgebonden ontwikkeling vallen volgende 4 ontwikkelvelden: Socio-
emotionele ontwikkeling, ontwikkeling van  een innerlijk kompas, ontwikkeling van initiatief 
en verantwoordelijkheid en motorische en zintuiglijke ontwikkeling.  

 

Door te werken aan de cultuurgebonden ontwikkeling zetten ze in op de 
ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die leerlingen nodig 
hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de 
veranderlijke wereld van vandaag en morgen. 

Onder de cultuurgebonden ontwikkeling vallen volgende 6 ontwikkelvelden: ontwikkeling 
van oriëntatie op de wereld, mediakundige ontwikkeling, muzische ontwikkeling, 
taalontwikkeling, ontwikkeling van wiskundig denken en  
Rooms-katholieke godsdienst. 
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   BuBaO Centrum Ganspoel bestaat uit een kleinschalige    
   unieke school en een ondersteuningsteam. 
   In elke setting willen we basisveiligheid en geborgenheid   
   creëren waardoor ieder kind kan tonen wie het is, wat het wil  
   en kan. 

 
 
 
 

 
Kwaliteit 
 
 

De kwaliteit van onderwijs en 
ondersteuning zit in het 
unieke aanbod voor ieder 
kind en onze handicap 
specifieke expertise. 
 
 

Optimale ontplooiing 
 
 

De optimale ontplooiing van 
het kind is onze drijfveer. 
 
Zorgzaam 
 
 

Als katholieke basisschool 
gaan we zorgzaam met 
elkaar op pad. 
 
Respect 

 

Leren respect hebben voor 
ieders eigenheid en anders 
zijn, staat voor ons centraal. 
 
 

Empowerment 
 
 

We gaan op zoek naar de 
sterktes van eenieder en  
grijpen deze aan als kansen 
om de ontwikkeling te 
stimuleren. 

Dialoog 

 

De zorg voor de ontwikkeling 
van het kind zien we als een 
gemeenschappelijk project 
van iedereen. Het 
interdisciplinaire team en 
ouders gaan hierover met 
elkaar in dialoog. 

 

 


