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0. Verdeling geassocieerde masterproef 
 

Deze masterproef is een product dat tot stand is gekomen in onderlinge samenwerking 
tussen Eleanore Geeroms en Margot Meesens.  
We kennen elkaar sinds onze vooropleiding , professionele bachelor lerarenopleiding in 
het lager onderwijs. Tijdens deze studieperiode hebben we ervaren dat onze 
gezamenlijke interesse en gedrevenheid bevruchtend werkt. Het is ons opgevallen dat 
we door mekaar aan te vullen en door op mekaar in te spelen, paden bewandelen waar 
we zonder mekaar nooit zouden komen. Vandaar dat we het gevoel hebben dat deze 
masterproef een geheel is dat méér is dan de som van de delen, méér dan ieders inbreng 
tezamen. We willen benadrukken dat we  beiden achter de inhoud staan en de 
verantwoordelijkheid hiervoor opnemen. Volgens de richtlijnen van een geassocieerde 
masterproef moeten we elk de eindverantwoordelijkheid opnemen voor bepaalde  
delen. We zijn ons bewust van de kunstmatigheid  van deze verdeling. 
 
Margot Meesens neemt de verantwoordelijkheid op voor : 
het abstract, de inleiding, de zorgcoördinator in Vlaanderen in het theoretisch kader, de 
probleemstelling, de onderzoeksvragen en doelstellingen en voor het uitschrijven van 
de resultaten van school 1 en school 3, beperkingen van het onderzoek en 
aanbevelingen voor verder onderzoek uit het luik discussie. 
 
Eleanore Geeroms neemt de verantwoordelijkheid op voor :  
de internationale vergelijking van de functie zorgcoördinator en het concept plaats in 
het theoretisch kader, de methodologie, voor het uitschrijven van de resultaten van 
school 2, de conclusie en deel 1 van discussie (interpreteren van resultaten). 
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1. Inleiding 
 

Onze keuze voor dit onderwerp vloeit voort uit onze interesse voor onderwijs. We 
hebben beide de opleiding ‘bachelor in het lager onderwijs’ gevolgd en tijdens de talrijke 
stages zijn we meermaals in contact gekomen met verschillende zorgcoördinatoren. 
Tijdens onze tweede masterstage, waarbij we beiden deeltijds aan de slag gegaan zijn 
als ondersteuner in het inclusief onderwijs, hebben we ook samengewerkt met een 
aantal zorgcoördinatoren. Tijdens deze praktijkervaringen is het ons opgevallen dat er 
grote verschillen zijn in de manier waarop deze functie wordt ingevuld. Vandaar we 
gekozen hebben ons hier verder in te verdiepen. 

 
De functie zorgcoördinator is sinds 2003 ingevoerd in de Vlaamse basisscholen en 
bestaat ondertussen ruim 10 jaar. Hij1 coördineert de zorg op school en vervult taken op 
drie niveaus nl. school, leerkrachten en leerlingen (Vlaamse Onderwijsraad, 2003). De 
zorgcoördinator stuurt onder andere het zorgteam aan, neemt een coachende en 
ondersteunende taak op zich ten aanzien van de leraren, is een belangrijk 
aanspreekpunt voor externe partners, kan ingeschakeld worden bij de individuele 
begeleiding van leerlingen,… Hij komt dus in contact met heel wat  personen en dient 
steeds een positie in te nemen t.a.v. deze actoren. Dit kan zijn als expert of net andersom 
waarbij hij de ondergeschikte rol opneemt en op zijn beurt iets opsteekt van een collega; 
als manager van veranderingsprocessen; als ondersteuner van leerkrachten waarbij hij 
hen versterkt in hun competenties in het omgaan met diversiteit in hun klas. 
 
Dus, waar staat de zorgcoördinator eigenlijk? 
In de realiteit zijn er grote verschillen van school tot school in de manier waarop hij zijn 
job uitoefent en is de variatie in positionering groot (Brandwijk-Kok, Van Genderen, & 
Van Der Horst, 2012). Omwille van deze grote variatie hebben we ervoor gekozen de 
positie van de zorgcoördinator te onderzoeken. Deze positie is een dynamisch gegeven 
aangezien zij ontstaat door het handelen van de zorgcoördinator in interactie met zijn 
omgeving (Davies & Harré, 1990). Omdat dit een complex verschijnsel is, hebben we 
ervoor gekozen om ‘plaats’ als middel te gebruiken om dit te onderzoeken. De plaats die 
de zorgcoördinator toegewezen krijgt op school heeft immers een invloed op zijn 
positie. Het is aan hem om met deze invloeden om te gaan en zijn positie vorm te geven. 
Door middel van een kwalitatief onderzoek in drie basisscholen exploreren we de 
positie van de zorgcoördinator. We hopen hiermee een eerste blik te werpen op hoeveel 
plaats kan vertellen over een persoon en de context waarin hij werkt. Dit ‘zichtbaar 
gegeven’ kan een aanknopingspunt zijn voor de zorgcoördinatoren om te reflecteren 
over hun positie, wat op zich een complex gebeuren is.   
 
Voor de verwijzingen in de tekst en bij de opmaak van de literatuurlijst hebben we 
gebruik gemaakt van de APA-normen (American Psychological Association, 2010). Het 
eerste deel van onze masterproef omvat een theoretisch kader waarbij we de 
achtergrond schetsen waarin we ons onderzoek gevoerd hebben. Hierbij bespreken we 
de functie zorgcoördinator in Vlaanderen, maken we een internationale vergelijking van 
deze functie en staan we stil bij het concept ‘plaats’ in de literatuur. In het tweede deel 
schetsen we de probleemstelling van ons onderzoek. Het derde deel omvat de 
methodologie met onze onderzoeksvraag en doelstellingen, een toelichting over 
kwalitatief onderzoek, de onderzoeksparticipanten, methoden van dataverzameling, 

                                                        
1 In onze masterproef spreken we over ‘hij’ om de leesbaarheid te vergemakkelijken. 
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methoden van data-analyse en de kwaliteitscriteria. In het vierde deel geven we de 
resultaten van ons onderzoek weer en we besluiten met een conclusie van ons 
onderzoek en een discussie omtrent de resultaten.  Om de privacy van de deelnemende 
zorgcoördinatoren te garanderen hebben wij beslist schuilnamen en schetsen van de 
lokalen te gebruiken.  
 
Vooraleer aan onze masterproef te starten, lichten we graag eerst enkele gebruikte 
schrijfwijzen toe. Vooreerst verwijzen alle zinnen tussen aanhalingstekens (“…”) en 
cursief gedrukt naar een citaat, zowel uit literatuur als van (bevraagde) 
zorgcoördinatoren. Ten tweede zetten we begrippen en anderstalige woorden tussen 
weglatingstekens (‘…’). Als laatste element willen we wijzen op de cursiefgedrukte tekst 
wat in onze analyse duidt op observaties die we zelf waargenomen hebben. 
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2. Theoretisch kader 
 

2.1 De zorgcoördinator in Vlaanderen 

2.1.1 Ontstaan van de functie 

Vanuit het Vlaamse onderwijsbeleid is er vanaf de jaren ‘90 een stijgende aandacht voor 
de zorg in het onderwijs (Van Rompu, 2007). Er is een tendens ontstaan naar een 
verbreding van de doelgroep leerlingen die naar het regulier onderwijs gaat en 
zodoende doorverwijzingen naar  het buitengewoon onderwijs te beperken (Van 
Avermaet, Heylen, & Van den Branden, 2010). 
 
Deze tendens is te kaderen binnen de internationale beweging om het reguliere 
onderwijs toegankelijk te maken voor alle leerlingen. De  Salamancaverklaring, 
geratificeerd in 1994, stelt centraal dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
toegang moeten krijgen tot het gewoon onderwijs. Inclusief onderwijs moet wettelijk 
opgenomen worden (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 
[UNESCO], 1994). Daarnaast wordt in het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap inclusief onderwijs als een mensenrecht beschouwd. Volgens artikel 
24 heeft elke leerling het recht om naar een reguliere  school te gaan (United Nations 
[UN], 2008). In België werd het geratificeerd en bijgevolg moet de overheid zijn 
wetgeving en onderwijsstructuur aanpassen om inclusief onderwijs te garanderen 
(Lebeer, Candeias, & Gracio, 2011). Dit betekent voor de scholen en leraren  dat ze voor 
elke leerling de mogelijkheid moeten creëren om deel te zijn van de klasgroep (Griffiths, 
2009). Omgaan met deze toenemende diversiteit in de klassen vormt voor hen een 
uitdaging.  
 
Om tegemoet te komen aan deze toegenomen diversiteit kwamen er initiatieven in het 
Vlaamse onderwijsbeleid. In 1991 heeft de Vlaamse Overheid het 
onderwijsvoorrangsbeleid (OVB) opgestart. De doelgroep van dit beleid  bestond uit  
allochtone kansarme leerlingen. Ze wilden hiermee streven naar een betere scholing van 
deze kinderen en hun integratie bevorderen. Vanuit de gedachte dat ook de scholen met 
veel autochtone kansarme kinderen en jongeren recht hadden op ondersteuning, werd 
in 1993-1994 het project zorgverbreding opgericht (ZVB). In 2002 fusioneerden het 
OVB en het ZVB naar het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK). Dit beleid richt zich naar 
alle kansarme leerlingen. GOK streeft ernaar om optimale leer- en ontwikkelingskansen 
verwezenlijken voor alle scholieren (Van Avermaet et al., 2010). “Dit beleid bestaat uit 3 
onderdelen namelijk GOK I waarin beschreven staat dat elke leerling het recht heeft naar 
een school te gaan van zijn keuze en de wijze waarop het recht verzekerd wordt. GOK II 
gaat over een geïntegreerd ondersteuningsaanbod dat de scholen toelaat een zorgbrede 
werking te ontwikkelen gericht op kansarme kinderen. Als laatste is er ook nog GOK III, 
maatwerk in samenspraak.” (Onderwijs Vlaanderen, 2002, para. 3). In GOK III, ligt de 
focus op het bieden van kwaliteitsvol onderwijs aan alle leerlingen en in het bijzonder 
aan leerlingen met specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften (Onderwijs 
Vlaanderen, 2004). 
 
De functie zorgcoördinator vloeit voort uit het decreet gelijke onderwijskansen. Elke 
school krijgt sinds 1 september 2003 een puntenenveloppe zorg (zorguren) toegekend. 
Het aantal zorguren die een school toegewezen krijgt, is gebaseerd op hun 
leerlingenaantal. Deze uren zijn bedoeld om een zorgbeleid te realiseren op maat van de 
school en voor de uitbouw van een nieuwe functie binnen het schoolteam, nl. 
‘zorgcoördinator’.  Hierbij krijgen de scholen veel autonomie om te beslissen hoe ze deze 
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uren invullen (Vlaamse Onderwijsraad, 2003). De functie zorgcoördinator is dus 
ontstaan vanuit de tendens om meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te 
nemen in het reguliere onderwijs. De zorgcoördinator is mede verantwoordelijk een 
zorgbeleid te realiseren die dit mogelijk maakt. De Schauwer, Vandekinderen en Van De 
Putte (2011) geven aan dat het diversiteitsdenken een ideeënkader kan zijn om het 
inclusief onderwijs uit te bouwen. Hierbij ligt de focus op de leerling als deel van de 
klasgroep. Kinderen mogen er vooral zijn en de onderlinge verschillen tussen hen 
worden als een verrijking gezien. Er wordt gedacht vanuit ‘wat heeft dit kind nodig’ in 
plaats van ‘wat is er mis met dit kind’. Het onderwijs moet aangepast worden aan de 
opvoedings- en onderwijsbehoeften van het kind. Dit betekent dat de leraar 
bijvoorbeeld andere verwachtingen stelt, op een andere manier evalueert,… De 
eindtermen, normen, worden voor een deel of helemaal losgelaten en er worden 
individuele doelen opgesteld voor een traject op maat. Omgaan met diversiteit is een 
proces, een zoektocht waarbij men leert door het te doen (De Schauwer et al., 2011). Dit 
proces dient de leraar niet alleen te doorlopen. De zorgcoördinator kan vanuit een 
gelijkwaardige relatie samen op zoek gaan met de leerkracht en de 
verantwoordelijkheid delen. Gelijke onderwijskansen wordt echter in de praktijk vaak 
verengd tot het realiseren van een zorgbrede werking voor de leerlingen met 
moeilijkheden. Deze werking bestaat voornamelijk uit het remediëren van leerlingen 
naar de vooropgestelde norm (Van Avermaet et al., 2010). In zo’n geval wordt er naar 
leerlingen gekeken vanuit het stoornisdenken. Dit denkkader stelt de norm voorop en 
de leerlingen die hier niet aan kunnen voldoen, worden gezien als een uitzondering. Er 
wordt gefocust op het tekort van de leerling en dit dient weggewerkt te worden met 
behulp van experten (De Schauwer et al., 2011). Wanneer de zorgcoördinator zich 
positioneert tegenover de leerkracht als expert, gaat hij niet uit van een gelijkwaardige 
relatie. Hij neemt het ‘omgaan met diversiteit’ immers uit de handen van de leerkracht. 
Dit toont aan dat er in de realiteit een grote kloof blijft tussen ‘wat er zou moeten 
gebeuren’ en ‘wat er gebeurt’. Veranderingsprocessen verlopen traag en dit is ook zo in 
het onderwijs. We hebben eerder beschreven dat België inclusief onderwijs moet 
garanderen en bijgevolg zijn wetgeving en onderwijsstructuur moet aanpassen. In de 
praktijk is er echter veel weerstand tegen inclusief onderwijs (Lebeer et al., 2011). Toch 
heeft de zorgcoördinator een taak te vervullen en hierdoor ontstaat een spanningsveld. 
In de volgende paragraaf gaan we hier verder op in.  

 

2.1.2 Spanningsveld 

De functie zorgcoördinator komt terecht in een spanningsveld aangezien het zijn taak is 
een verbreding van de doelgroep mogelijk te maken, wat in de praktijk veel weerstand 
oproept. Verschillende ministers van Onderwijs hebben gepoogd om inclusie op te 
nemen in het onderwijsbeleid. Er werden heel wat voorstellen gedaan zoals maatwerk 
in samenspraak, leerzorg, het M-decreet We gaan even dieper in op het M-decreet, 
omdat  dit recent (op 12 maart 2014) werd gestemd in het Vlaams Parlement. M staat 
voor ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’. Met dat decreet 
wil ervoor zorgen dat er meer kinderen met een beperking naar het  regulier onderwijs 
kunnen gaan. Voor deze leerlingen zal een traject op maat uitgestippeld moeten worden 
met ‘redelijke aanpassingen’2. Wanneer een school een leerling wil doorverwijzen naar 
het buitengewoon onderwijs, zal deze moeten aantonen dat de redelijke aanpassingen 
onvoldoende of disproportioneel waren(Vlaams Parlement, 2013). Binnen 
onderwijskringen hoort men vaak de kritiek dat het onderwijs niet klaar is voor deze 

                                                        
2 “remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen” (Vlaams 

Parlement, 2013, p.5). 
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maatregel, dat de scholen niet over de noodzakelijke kennis en vaardigheden 
beschikken om zo’n uitgebreide zorg te verlenen. Daarnaast vrezen verenigingen als 
GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap) dat het begrip ‘redelijke 
aanpassingen’ misbruikt zal worden omdat begrip te elastisch is en zal worden gebruikt 
om een kind alsnog te weigeren. (GRIP vzw, 2014) 
 
Inclusief onderwijs is dus een woord dat veel tegenstand oproept en er volgden tot op 
heden nog geen grondige wijzigingen. Het buitengewoon onderwijssysteem is sterk 
geïmplementeerd in de praktijk en er zijn slechts beperkte mogelijkheden in het regulier 
onderwijs voor leerlingen met een beperking. Het aantal leerlingen  die naar het 
buitengewoon onderwijs gaan, stijgt nog tot op vandaag. Het onderwijs in Vlaanderen 
heeft dus tot op heden zeer weinig ervaring met inclusie (De Schauwer, 2013). De 
grotere aandacht voor leerlingen met specifieke noden heeft ook als het ware een 
‘diagnostiserings-golf’ met zich meegebracht. Er wordt meer getest en onderzocht, maar 
deze manier van werken heeft ook  zijn nadelen. Er wordt gefocust op het tekort van de 
leerling en gezocht naar een verklaring waarom het niet functioneert zoals het zou 
moeten. De prestaties van het kind worden vergeleken met de norm en deze norm 
wordt bevestigd (Lebeer et al., 2011). Er wordt gedacht vanuit ‘wat is er mis met dit 
kind ?’, maar niet vanuit ondersteuningsbehoeften. Het kind krijgt een label toegewezen 
en dit is het uitgangspunt voor een remediërende aanpak waarbij ‘voldoen aan de norm’ 
het hoofddoel is (De Schauwer et al., 2011). Het stoornisdenken is dus nog zeer sterk 
aanwezig in ons Vlaamse onderwijs. Er is de tendens naar meer inclusie maar toch is er 
een realiteit met een grote doorverwijzing  naar buitengewoon onderwijs. Dit werkt in 
op de positie van de zorgcoördinator aangezien het diens taak is om een zorgbeleid uit 
te werken en leerlingen met specifieke noden op te vangen in plaats van ze door te 
verwijzen. De zorgcoördinator is niet de brug naar buitengewoon onderwijs of geen stap 
in het doorverwijzingproces, maar zou net de deur naar het buitengewoon onderwijs 
quasi gesloten moeten houden.  
 
Een verschuivende visie in het onderwijslandschap van ‘wat is er mis met dit kind’ naar 
‘wat heeft dit kind nodig’ maakt  het noodzakelijk dat zorg op school anders 
georganiseerd wordt. In plaats van te focussen op het remediëren, corrigeren en 
compenseren van de tekorten van de leerlingen, moet het onderwijs aangepast worden 
zodat het beantwoordt aan de mogelijkheden en de onderwijsbehoeften van elke 
leerling (Kowalik-Olubinska, 2012). Hierdoor vindt er een verschuiving plaats van de 
taken en verantwoordelijkheden van verschillende actoren binnen (bv. leerkrachten) en 
buiten (bv. CLB) de school  (Struyf, Verschueren, Verachtert, & Adriaensens, 2012). We 
gaan eerst stil staan bij de taken van de zorgcoördinator en gaan nadien dieper in op die 
van andere belangrijke ondersteuningsfiguren.  
 

2.1.3 De taken van de zorgcoördinator 

Doorheen de jaren is de leerlingenzorg veranderd van een meer geïsoleerd takenpakket 
waarbij de verantwoordelijkheid lag bij speciaal opgeleide leerkrachten naar zorg die 
integraal deel uitmaakt van het onderwijs (Galassi & Akos, 2004). De nauwe rol van een 
leraar die voornamelijk inzet op het remediëren van tekorten bij leerlingen is 
verschoven naar een uitgebreider takenpakket voor het schoolteam, om inclusief 
onderwijs mogelijk te maken (Agaliotis & Kalyva, 2011). In het decreet betreffende het 
landschap basisonderwijs (2003) wordt een zeer ruime functieomschrijving gegeven 
van de taken van de zorgcoördinator. 
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Artikel 153 septies 
1° de coördinatie van alle zorginitiatieven op het niveau van de school en in voorkomend 
geval van de scholengemeenschap ; 
2° het ondersteunen van het handelen van het onderwijzend personeel ; 
3° het begeleiden van leerlingen 
(Vlaams Parlement, 2003, p. 43-44) 
 
Voor de zorgcoördinator houdt dit dus taken in op 3 niveaus namelijk school, 
leerkrachten en leerlingen (Onderwijs Vlaanderen, 2005). Bij de omzendbrief 
BaO/2005/11 betreffende de scholengemeenschappen basisonderwijs worden deze 
taken verduidelijkt. 
- Zorgtaken op schoolniveau omvatten ondermeer een zorgbeleid ontwikkelen dat 
gedragen wordt door het hele schoolteam, het organiseren van multidisciplinair 
overleg3, het coördineren van schoolinterne en schoolexterne samenwerking, 
communicatie met de ouders over zorg  en de ouderbetrokkenheid stimuleren. 
- Zorgtaken op leerkrachtniveau omvatten ondermeer de leerkrachten ondersteunen en 
coachen door bijvoorbeeld didactische suggesties te geven of door samen te zoeken naar 
oplossingen en interventies voor in de klas. 
- Zorgtaken op leerlingniveau omvatten ondermeer activiteiten die gericht zijn op 
individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen (bijvoorbeeld hulp bij leer- of 
gedragsproblemen) 
(Onderwijs Vlaanderen, 2005).  
 
In het kader van de tendens naar geïntegreerde zorg mogen deze taken niet enkel 
opgenomen worden door de zorgcoördinator. Zorg is een taak van de hele school, hier 
komen we later op terug. De ruime taakomschrijving wordt bewust  open gelaten. Iedere 
school is immers , heeft andere specifieke noden. Bijgevolg zal ieder zorgbeleid er ook 
anders uitzien (Onderwijs Vlaanderen, 2005). Afhankelijk van de inhoudelijke invulling 
die het schoolbestuur kiest, kunnen scholen bijvoorbeeld een onderwijzer aanstellen, 
een logopedist, een orthopedagoog, enz. Het zijn dus niet enkel mensen met een 
bachelor diploma in het onderwijs die in aanmerking komen, maar ook mensen met een 
ander bachelor- of masterdiploma. In Vlaanderen bestaat er geen specifieke opleiding 
voor zorgcoördinator. Er is wel een bachelor na bachelor opleiding, namelijk  
zorgverbreding en remediërend leren. Dit is echter geen voorwaarde om in aanmerking 
te komen voor de functie (Nauwelaerts, 2007). 
 
Als gevolg zien we in realiteit dat er grote verschillen zijn van school tot school in de 
manier waarop de zorgcoördinator zijn job uitoefent. In de ene school houdt de 
zorgcoördinator zich bijvoorbeeld hoofdzakelijk bezig met ondersteuning op leerling-
niveau, terwijl hij in een andere school eerder bezig is met het zorgbeleid op 
schoolniveau en in mindere mate contact heeft met de leerlingen (Brandwijk-Kok et al., 
2012). In realiteit krijgt niet ieder niveau evenveel aandacht, het coachen van leraren is 
bijvoorbeeld een taak die minder aandacht krijgt. De zorgcoördinatoren ondersteunen 
leraren voornamelijk  door hun draaglast te verkleinen en taken uit hun handen te 
nemen (Van de Putte & Vandevelde, 2012).  
 
Het takenpakket van de zorgverantwoordelijken wordt als veeleisend ervaren en dit 
brengt een hoge werkdruk en de nodige stress met zich mee (Cole, 2005). Het 
omvangrijke takenpakket op de drie niveaus is moeilijk te realiseren en bijgevolg moet 
de zorgcoördinator  keuzes maken (Struyf et al., 2012). Zoals eerder vernoemd verlopen 

                                                        
3 MDO : multidisciplinair overleg is een overlegorgaan op school dat leerlingen 
bespreekt op vaste tijdstippen op vlak van eventuele zorgbehoeften. 



 
 

8 

veranderingsprocessen traag en hebben zaken hun tijd nodig om zich te implementeren. 
Hierdoor is het nog niet altijd duidelijk wat zijn plaats is op school en wat de onderlinge 
relatie is tussen hem en de andere ondersteuningsfiguren (Van de Putte et al., 2010). Hij 
is een aanspreekpunt van zorg. Hoever gaat dit echter? Hoe bepaal je wat wel of niet 
onder zorg hoort? Het kan er toe leiden dat hij zich  verantwoordelijk  voelt voor alle 
vragen die bij hem terecht komen. Dit kan een hoge werkdruk meebrengen en stress 
veroorzaken (Van Dessel, 2013). 
 
In de meeste scholen wordt de functie zorgcoördinator ingevuld volgens het 
taakverdelingsmodel. Er worden bepaalde taken van de leraren en directie naar hem 
doorgeschoven en door hem overgenomen. Op deze manier wordt  de draaglast van de 
leerkrachten verkleind , maar leren ze niet om te gaan met de diversiteit in de klas en op 
school (Meijer, 2004). Hierboven hebben we echter beschreven dat zorg een taak is van 
de hele school en dus niet enkel van de zorgcoördinator. Vanuit dit oogpunt is een 
begeleidingsmodel meer aan te raden. Hierbij neemt de zorgcoördinator de taken niet 
over maar ondersteunt hij de leerkrachten in het bieden van onderwijs op maat in hun 
klas. Op deze wijze worden er ook meer leerlingen bereikt (Meijer, 2004). De 
verantwoordelijkheid moet gedeeld worden, dit is noodzakelijk voor een goed 
geïntegreerd zorgbeleid. Zodoende wordt ook vermeden dat hij, alles aantrekt wat met 
zorg te maken heeft (Van Dessel, 2013). Binnen deze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid is het belangrijk dat hij zijn positie bepaalt ten opzichte van de 
verschillende ondersteuningsfiguren. 
 

2.1.4 Positionering van de zorgcoördinator t.o.v. de andere ondersteuningsfiguren 

We hebben eerder vernoemd dat het organiseren van multidisciplinair overleg, het 
coördineren van schoolinterne en schoolexterne samenwerking  en communicatie met 
ouders over zorg, tot het takenpakket van de zorgcoördinator behoren. Op die wijze 
komt hij dus in contact met heel wat ondersteuningsfiguren.  

2.1.4.1 Schoolinterne samenwerking 

Leraar als eerstelijnszorgverlener 
We beschreven reeds dat er in het onderwijs een verschuiving plaats vindt van ‘wat is er 
mis met dit kind’ naar ‘wat heeft dit kind nodig’. Er wordt gedacht  vanuit 
onderwijsbehoeften en dit zorgt ervoor dat de leraar centraal komt te staan als 
eerstelijnszorgverlener. Deze centrale rol komt ook sterk naar voor in een afgerond 
project van the European Agency for Development in Special Needs Educations 
(EADSNE), namelijk in ‘Teacher Education for Inclusion’ “We can discuss inclusion on 
many levels: conceptual level, policy level, normative or research level, but in the end it is 
the teacher who has to cope with a variety of students in the classroom! It is the teacher 
who implements the principles of inclusive education” (EADSNE, 2011, p. 5). Deze centrale 
rol komt ook naar voor bij het implementeren van een zorgcontinuüm in het onderwijs. 
(Pameijer, van Beukering, Schulpen, & Van de Veire, 2007) Dit onderwijs- en 
begeleidingscontinuüm biedt een kader om schoolinterne en schoolexterne 
ondersteuning op mekaar af te stemmen. Het omvat vier fasen met bijbehorende 
stappen nl. : een goede preventieve basiszorg (fase 0), verhoogde zorg (fase 1), 
uitbreiding van zorg (fase 2) en overstap naar een school op maat (fase 3). Dit 
continuüm maakt duidelijk wat men van wie kan verwachten (Pameijer, van Beukering, 
de Lange, Schulpen, & Van de Veire, 2010). In fase 0 staat de leerkracht centraal. In zijn 
dagelijkse klaswerking verleent hij kwaliteitsvolle basiszorg aan alle leerlingen. Hij volgt 
het leerproces van zijn leerlingen op de voet en signaleert extra zorgbehoeften. In eerste 
instantie (fase 1) zal hij trachten een passende aanpak in de klas te bieden aan 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften waarbij hij ze zelf ondersteunt (Pameijer 
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et al., 2010). We hebben eerder beschreven dat de diversiteit in de klas toeneemt en 
hieruit volgt dat de leraren hun aanpak moeten aanpassen. Vele leerkrachten voelen 
zich niet voorbereid op deze uitdagingen in de praktijk (Loreman, Sharma, Forlin, & 
Earle, 2005). Voor velen brengt dit het gevoel mee dat ze hiervoor niet de juiste 
competenties  bezitten. Dan gebeurt het dat er handelingsverlegenheid ontstaat en ze de 
verantwoordelijkheid willen doorgeven aan de zorgcoördinator of andere experten. 
‘Deze kunnen betere zorg op maat bieden dan ik.’ (Van de Putte et al., 2010). De 
zorgcoördinatoren dienen een ondersteunende rol in te nemen naar de leraren en 
ouders wanneer deze hier nood aan hebben (Agaliotis & Kalyva, 2011). Ondersteunen is 
echter iets anders dan overnemen. Ondersteunen betekent niet dat de zorgcoördinator 
taken van de leerkracht overneemt waarbij hij de leerling gaat remediëren buiten de 
klas. Hierbij positioneren ze zich boven de leerkracht aangezien ‘het uit de handen 
nemen van de leerkracht’ impliceert dat ze er beter mee kunnen omgaan. Er is geen 
sprake van een gelijkwaardige relatie (cf. stoornisdenken). Hierbij wordt er echter 
voorbij gegaan aan de competenties van de leerkrachten. Omgaan met diversiteit  is 
immers een zoekproces aangezien elke situatie anders is en er geen pasklare 
antwoorden zijn. De leerkracht moet kunnen omgaan met diversiteit in zijn klas en dit 
kan de zorgcoördinator niet doen in zijn plaats. Vanuit een diversiteitsdenken benadert 
de zorgcoördinator niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten vanuit hun 
mogelijkheden. Door leraren te ondersteunen in het zoekproces in plaats van het over te 
nemen en hierbij de focus te leggen op hun sterktes, zal hun draagvlak vergroot worden. 
Hierdoor zullen de leerkrachten meer het gevoel krijgen de uitdagingen zelf aan te 
kunnen om in hun klas om te gaan met de toegenomen diversiteit. De zorgcoördinator 
dient zich dus te positioneren tegenover de leerkracht vanuit een gelijkwaardige relatie 
(Van de Putte et al., 2010). 
 
De directeur 
De directeur is de eindverantwoordelijke voor het zorgbeleid van zijn school (Pameijer 
et al., 2007). De school moet tijd investeren om ondersteunende zorgstructuren en 
procedures te implementeren, te evalueren en bij te sturen. Hiervoor moeten  de nodige 
middelen, ruimte voor zorg, gedeeld leiderschap, … voorzien zijn om kwaliteitsvolle 
zorg mogelijk te maken. Dit stelt zorgteams in staat om hun werk met succes uit te 
voeren. De directeur is dus echt een sleutelfiguur in het realiseren van een zorgdragend 
schoolklimaat (DiPaola & Walther-Thomas, 2003). De directeur heeft dus ongetwijfeld 
een invloed op de positie van de zorgcoördinator omdat vooral hij het mandaat bepaalt  
dat de zorgcoördinator krijgt in de uitvoering van zijn functie. Dit kan gaan over het 
urenpakket, de locatie, de middelen die hij krijgt, de mate van autonomie en 
beslissingsrecht, erkenning en steun bij het uitvoeren van zijn opdracht. Dit alles kan 
versterkend versus afremmend inwerken op de jobuitoefening van de zorgcoördinator.  
 
 
De zorgleerkrachten  
In sommige scholen zijn er één of meerdere zorgleerkrachten. Deze  voeren bepaalde 
zorgtaken binnen de school uit. Ze ondersteunen leerlingen die extra hulp nodig hebben 
en kunnen ook leerkrachten begeleiden (Pameijer et al., 2007). Een duidelijke 
afstemming en communicatie tussen de zorgcoördinator, de zorgleerkracht(en) en de 
leerkrachten is noodzakelijk. Ondersteuning en aansturing van het zorgteam behoren 
tot de taken van de zorgcoördinator. Deze dient dus een leidende positie in te nemen in 
dit team.  
 

2.1.4.2 Schoolexterne samenwerking 

Zorg is een taak van het hele schoolteam, maar ook externe samenwerkingsverbanden 
zijn onontbeerlijk in een kwaliteitsvol zorgbeleid (bv. met het Centrum voor 
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leerlingenbegeleiding, de pedagogische begeleidingsdienst, een GON-begeleider(s), een 
ION-begeleider(s), revalidatiecentra, logopedisten, kinesisten, thuisbegeleidingsdienst) 
(Struyf et al., 2012). Opdat de zorginitiatieven van de school en de externe hulpverleners 
optimaal op mekaar afgestemd zouden zijn, moet er regelmatig overleg gepland worden 
met de verschillende betrokkenen. Op deze manier wordt er voorkomen dat er naast 
mekaar gewerkt wordt. Een coördinerende rol van de zorgcoördinator wordt 
noodzakelijk geacht voor een gezamenlijke doelgerichtheid. Coördinatie houdt ook in 
dat hij zeer goed op de hoogte is wie men waarvoor kan inschakelen, zowel intern als 
extern (Onderwijs Vlaanderen, 2005). De zorgcoördinator is dé geschikte persoon om in 
dit team een leidende positie te nemen. Hij moet de verschillende 
ondersteuningsfiguren samenbrengen en er tijdens deze overlegmomenten over waken 
dat de neuzen in dezelfde richting staan en er duidelijke afspraken gemaakt worden. 

 

2.1.4.3 Samenwerking met de ouders en leerling 

Ouders kennen hun kind het beste en moeten gezien worden als ervaringsdeskundigen. 
Hun inzicht en steun is zeer belangrijk in de ondersteuning van hun kind. De leerling zelf 
mag uiteraard niet vergeten worden en moet ook een stem krijgen. Hij moet zich 
medeverantwoordelijk voelen voor zijn ontwikkeling en moet gezien worden als 
mederegisseur van zijn eigen leertraject. Hierbij dient de zorgcoördinator zich te 
positioneren naast de ouders en de leerling vanuit een gelijkwaardige relatie. Hij moet 
hen zien als actieve en gelijkwaardige partners door hen van bij de start te betrekken in 
het zorgtraject. Hierbij dient hij voldoende transparantie bieden in te ondernemen 
acties en inspraak mogelijk te maken tijdens de samenwerking. De zorgcoördinator 
hoort dus de betrokkenheid van ouders en leerling te verhogen en dit kan hij mede 
bekomen door de mogelijkheden van de leerling te benadrukken (Pameijer et al., 2010). 

 

2.1.5 Identiteit als positioneringsysteem 

We hebben eerder beschreven dat de zorgcoördinator terecht komt in een 
spanningsveld en dat hij zijn plaats hierin moet bepalen. Hij  dient een leidende positie 
in te nemen in het veranderingsproces waarbij leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften een plaats krijgen in de reguliere school. In de realiteit wordt er nog 
veel weerstand vertoond tegen deze tendens. De zorgcoördinator die zich positioneert 
kunnen we omschrijven als een dynamisch gebeuren. Zijn positie ontstaat doordat hij 
handelt in interactie met zijn omgeving. Hij krijgt in zijn interactie een bepaalde positie 
toegewezen, maar tezelfdertijd kan hij onderhandelen over deze positie. Hierbij worden 
we gezien als kiezende subjecten (Davies & Harré, 1990). Een positie innemen is dus een 
actief gegeven en de manier waarop de zorgcoördinator dit doet, wordt beïnvloed door 
zijn identiteit.  
Zowel de school als de zorgcoördinator hebben hun eigen context en identiteit. Beiden 
hebben een invloed op de manier waarop de zorgcoördinator zijn job uitoefent. 
Identiteit zien we niet als een onveranderlijk gegeven dat vastligt van bij de geboorte. 
Verhaeghe (2002) omschrijft identiteit als een sociale constructie die ontstaat in 
interactie met de omgeving. Tijdens deze interactie wordt er een verzameling aan 
ideeën op ons lijf geschreven door de buitenwereld. Deze ideeën geven aan hoe we ons 
horen te gedragen tegenover onze omgeving. In deze interactie kunnen we deze 
identiteitsverlenende boodschappen overnemen of er net afstand van nemen. Dit is een 
levenslang proces en bijgevolg is onze ‘ik’ nooit af (Verhaeghe, 2002). Dit betekent dat 
onze identiteit voortdurend aan het veranderen is en dat we deze niet kunnen vast 
zetten in bepaalde categorieën. Deze manier van kijken naar identiteiten sluit aan bij het 
eerder vernoemde diversiteitsdenken. De focus ligt niet op de beperking van de leerling, 
dit is slechts één deel van zijn kleurrijke identiteit (De Schauwer et al., 2011). Deze 
manier van kijken staat echter haaks op het denkkader dat dominant aanwezig is in 
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onze Vlaamse samenleving en dus ook in ons onderwijs, nl. het stoornisdenken. 
Wanneer kinderen niet voldoen aan de norm, krijgen ze vaak een label toegekend. Dit 
label zet de leerling vast in één categorie en veel wordt verklaard vanuit deze categorie. 
De veelzijdige identiteit van de leerling gaat echter verloren en men gaat voorbij aan zijn 
sterktes (De Schauwer, 2013). De rijke identiteit van de mensen gaat verloren door deze 
categorisatie. Met haar theorie ‘performativity’ wil Judith Butler de normatieve 
categorieën  doorbreken die mensen vastzet in bepaalde identiteiten. Mensen bouwen 
hun identiteit op door te handelen. Ze handelen naargelang de rol waarin ze denken te 
passen. Hun handelen wordt beïnvloed door het dominante kader dat op hen inwerkt. 
Het stoornisdenken is een dominant discours in ons onderwijssysteem en dit werkt dus 
ook in op de zorgcoördinator. Dit normatieve discours, kan ervoor zorgen dat hij 
voornamelijk compenserend en remediërend tewerk gaat met een focus op de 
beperking van de leerling. Door dit gedrag steeds te herhalen, reproduceert en bevestigt 
hij het dominante kader en wordt hij een subject. Hierbij ‘ondergaat’ hij niet enkel dit 
discours, maar geeft hij het steeds opnieuw betekenis. Hierin ligt paradoxaal genoeg de 
agency (handelingsmogelijkheid) van de zorgcoördinator, deze kan actief opnemen wat 
er op hem inwerkt, maar hij kan dit ook proberen te doorbreken. Beide zijn vormen van 
agency. Binnen de dominante machtspraktijken die de zorgcoördinator vormen, heeft 
hij ook een zekere macht en blijft hij een bepaalde vrijheid behouden (Jackson & Mazzei, 
2012). Op een overleg kan de zorgcoördinator bijvoorbeeld onmiddellijk  beginnen over 
de resultaten van een leerling en over de categorie van het leerlingvolgsysteem waarin 
deze zich bevindt. (A,B,C,D of E) Door dit de doen wordt de leerling vastgezet in zijn 
identiteit. De zorgcoördinator bevestigt en reproduceert het dominante stoornisdenken.  
Hij zou echter ook kunnen vragen hoe het met de leerling gaat op andere vlakken. Door 
dit te doen heeft hij aandacht voor de rijke identiteit van de leerling en worden de 
categorieën doorbroken. De leerling krijgt geen vastomlijnde identiteit toegewezen. De 
zorgcoördinator ondergaat dus nooit passief wat er op hem inwerkt. De leerkrachten 
kunnen hem bijvoorbeeld aanzien als expert en van hem verwachten dat hij taken van 
hen gaat overnemen. De zorgcoördinator kan deze rol actief opnemen en op deze 
manier wordt zijn positie als expert bevestigd. Hij positioneert zich boven de leerkracht 
vanuit een ongelijkwaardige relatie aangezien dit impliceert dat hij beter kan omgaan 
met diversiteit dan de leerkracht. De zorgcoördinator kan vanuit zijn 
handelingsmogelijkheid (agency) er ook voor kiezen om de positie van expert niet op te 
nemen en de leerkracht ondersteunen vanuit zijn competenties. Door dit te doen 
positioneert de zorgcoördinator zich als gelijkwaardige partner van de leerkracht. 
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2.2 (Inter)nationale vergelijking 

Waar het vorige hoofdstuk handelde over de zorgcoördinator in Vlaanderen bekijken we 
hierna gelijkaardige zorgposities over de taal- en landsgrenzen heen. Hierbij zullen we 
trachten de verschillen en gelijkenissen aan het licht te brengen.  

2.2.1 Nationale vergelijking  

In België bepaalt de federale overheid een aantal minimum vereisten waaraan alle 
scholen moeten voldoen, bv. leerplicht en minimum doelstellingen voor het behalen van 
diploma’s. De effectieve organisatie van het onderwijs is in handen van de Vlaamse-, 
Franse- en Duitstalige gemeenschap (Federale overheid België, 2014). Door de geringe 
omvang van de Duitstalige gemeenschap zullen we ons in dit schrijven beperken tot een 
vergelijking met de Franse gemeenschap. 

2.2.1.1 Franse gemeenschap  

Binnen de Franse gemeenschap is er geen sprake van een vaste zorgfiguur die op de drie 
niveaus werkt zoals de zorgcoördinator in de Vlaamse gemeenschap. Deze taken 
worden wel uitgevoerd maar zijn niet gebundeld in één functie. 

Op vlak van zorgtaken op leerlingniveau wordt er binnen de Franse gemeenschap een 
onderscheid gemaakt tussen leerproblemen en emotionele problemen. Op vlak van 
remediëren, zijn het leerkrachten die deze taak opnemen binnen de extra uren die de 
school krijgt toegewezen. Op vlak van persoonlijke of relationele problemen is het 
‘CPMS : Centre Psycho-Médico-Sociaux’, te vergelijken met het CLB in Vlaanderen, 
hiervoor bevoegd. Daarnaast kunnen ook mobiele teams worden ingezet (cf. infra) 
(Fédération Wallonie-Bruxelles, 2006). 

Leerkrachtondersteuning en ondersteuning bij het werken op schoolniveau, vinden we 
in de Franse gemeenschap vooral terug binnen de schoolnetten, die deze elk op hun 
eigen manier organiseren. Daarnaast zien we ook een toenemende tendens van privé 
initiatieven inzake coaching voor leerkrachten en ander onderwijzend personeel. 
Bovendien zijn er bij crisisgevallen mobiele teams die pedagogische ondersteuning 
bieden (cf. infra) om met individuele gevalstudies aan de slag gaan (Fédération 
Wallonie-Bruxelles, 2007). 

In 2004 startte de Federatie Wallonië-Brussel met de oprichting van mobiele teams in 
de strijd tegen schooluitval, uitsluiting en agressie op de scholen (Fédération Wallonie-
Bruxelles, 2004). Deze teams trachten vanuit hun expertise ondersteuning te bieden aan 
leerlingen op vlak van schoolse vaardigheden (conflictbemiddeling, in dialoog gaan,...) 
en bij crisismomenten (onderling of in relatie met een volwassene). Volwassenen 
krijgen, tijdens pedagogische studiedagen, advies m.b.t. het werken in teams, omgaan 
met conflicten en werken aan een goed klasklimaat (Fédération Wallonie-Bruxelles, 
2007). 

De tendens van inclusie heeft eveneens zijn weg gevonden naar het onderwijs in de 
Franse gemeenschap. Sinds de wet van 2004 over de gewijzigde organisatie van het 
buitengewoon onderwijs en de circulaire van 2011 die toegespitst is op ‘intégrations’ 
kennen de gewone basisscholen in deze gemeenschap meer diversiteit in de vorm van 
tijdelijke of permanente en volledige of partiële inclusie (Ministère de la Communauté 
Française, 2011). 

Het ministerie bracht tevens een brochure uit die onderwijspersoneel helpt om te gaan 
met de diversiteit in de school/klas. Vooreerst brengen ze het belang naar voor om de 
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‘troubles d’apprentissages’ te herkennen alsook hun gevolgen. Bij een gebrek hieraan, is 
het volgen van bijscholingen aangeraden. Op de tweede plaats moeten de moeilijkheden 
worden gediagnosticeerd door experten. Het PMS moet er in de derde plaats voor 
zorgen dat er goed gecommuniceerd wordt tussen ouders, specialisten en leerkrachten. 
Verder spreekt de brochure ook over het doen van aanpassingen en het adequaat 
informeren van de betrokken partijen (Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
2009). 

Besluitend kunnen we stellen dat de Franse gemeenschap het werken op de drie niveaus 
anders aanpakt, door meer te steunen op schoolexterne figuren. Tegelijk spelen er zich 
in deze onderwijsinstellingen gelijkaardige tendensen af als in Vlaanderen nl. 
toenemende diversiteit en het belang van expertise en testen.  

2.2.2 Internationale vergelijking  

Tal van andere landen beschikken eveneens over sterke zorgvoorzieningen, gelijkaardig 
aan onze zorgcoördinator. In dit schrijven wordt de taak van zorgcoördinator naar 
analogie met de nationale vergelijking ook in  Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
besproken, die inzake deze materie een voortrekkers rol vervullen. Onze keuze is 
daarnaast ook gebaseerd op volgende criteria : geografische ligging, taal en voldoende 
recente documentatie. Na een korte bespreking van beide landen vatten we de 
belangrijkste overeenkomsten samen. 

2.2.2.1 Nederland 

Reeds vanaf de jaren ’80 zijn er intern begeleiders aanwezig in de lagere scholen. Het 
duurde echter tot 1994, met de ‘weer samen naar school’ actie4, vooraleer Nederland 
effectief een beleid aannam waar integratie centraler kwam te staan. Om dit te 
realiseren kent het Nederlandse schoolsysteem enkele zorgposities die met elkaar zijn 
verbonden. In Nederland wordt de terminologie van intern begeleider gebruikt als men 
het heeft over de positie die wij in België kennen als zorgcoördinator in het 
basisonderwijs. Een zorgcoördinator in Nederland bestaat ook maar dat is iemand die 
tewerkgesteld is in het voortgezet onderwijs. De intern begeleider neemt de coördinatie 
en organisatie van de zorg binnen de school op zich. Hij werkt op niveau van zorg in de 
klas, zorg in de school en bovenschoolse zorg. Hij staat in voor het begeleiden van 
leerkrachten, coördinatie op schoolniveau en faciliteren van contacten met andere 
ondersteuningsfiguren (Den Dulk & Janssens, 2005). 

Er is geen overheidsdocument waarin de taken van de zorgcoördinator zijn afgebakend. 
Hierdoor stellen scholen of scholengroepen steeds vaker eigen functieomschrijvingen 
op, gebaseerd op de behoeften van de school (Berkeldal, 2006) & (Stichting westelijke 
tuinsteden, z.j.). Er is echter wel een functieomschrijving opgesteld door ‘het Landelijk 
steunpunt zorg- en adviesteams’(Landelijk steunpunt zorg- en adviesteams, z.j.). 
Onderzoek omtrent de taakafbakening van intern begeleiders in Nederland geeft aan dat 
deze taak zeer breed en verschillend wordt ingevuld van persoon tot persoon (Vrieze & 
Van Gennip, 2007). 

Vanaf 1 augustus 2014 worden er vernieuwingen doorgevoerd in Nederland m.b.t. het 
opvangen van kinderen met speciale onderwijsbehoeften in het regulier onderwijs 
onder de noemer “plannen passend onderwijs”. Scholen moeten niet alle kinderen 
kunnen opvangen maar zullen zich kunnen toespitsen op bepaalde doelgroepen om op 

                                                        
4 “De ‘weer samen naar school actie’ stimuleert samenwerkingsverbanden tussen 
basisscholen om kinderen met een beperking zoveel mogelijk op gewone scholen te 
onderwijzen.” (Rijksoverheid Nederland, 2013) 
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deze manier alle aangemelde kinderen het beste onderwijs aan te bieden, in deze 
ontwikkeling zal de intern begeleider een centrale rol spelen (Rijksoverheid Nederland, 
2013). 

De intern begeleider zal de leraar moeten coachen in de ondersteuning van deze nieuwe 
doelgroep. Verder zal hij op schoolniveau moeten meewerken aan het opstellen van een 
schoolondersteuningsprofiel en groeps- en individuele handelingsplannen. Tevens zal 
de komst van het diverse publiek ook invloed hebben op zijn dagelijkse werking met de 
leerlingen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Nederland, 2014). 

In het kader van deze ontwikkelingen worden steeds vaker cursussen en bijscholingen 
voor zorgcoördinatoren georganiseerd met als doel hun kennis en vaardigheden uit te 
breiden om met deze vernieuwingen aan de slag te kunnen gaan (Studiecentrum voor 
bedrijf en overheid, 2013).  

Besluitend kunnen we stellen dat de functie van intern begeleider in Nederland, een 
langere traditie kent dan de zorgcoördinator in Vlaanderen en in een vergelijkbaar 
takenpakket voorziet. Het gebrek aan een nationale functieomschrijving en het 
toenemend belang van inclusief onderwijs met de eraan gekoppelde noodzakelijk 
geachte scholing springen meteen in het oog.  

2.2.2.2 Verenigd Koninkrijk  

De ‘Special Educational Needs and Disability Act’ ingevoerd in 2001 creëert een 
duidelijk kader voor de samenwerking tussen de verschillende ondersteuningsfiguren 
in het onderwijsbeleid. Deze samenwerking tussen ouders, scholen, lokale 
onderwijsinstanties, gezondheidszorg, sociale diensten en vrijwilligers is cruciaal voor 
het doorbreken van barrières en het mogelijk maken van inclusieprojecten voor mensen 
met een beperking (Department for education and skills, 2001). 

Engeland en Wales introduceerden reeds veel vroeger  een coördinerende zorgfiguur, 
met in 1994 de “Special Educational Needs Coördinator”, afgekort SENCO(Gov.uk, 2013). 
Net als de Belgische zorgcoördinator focust deze functie op drie niveaus nl. kinderen 
ondersteunen, leraren begeleiden en coördineren van het schoolbeleid (Merton, 2001). 
Specifiek houdt de SENCO zich enerzijds bezig met de integratie en ondersteuning van 
kinderen met beperkingen of speciale onderwijsbehoeften in het reguliere onderwijs 
(Department for education and skills, 2001). Anderzijds tracht de SENCO door overleg 
met het lerarenkorps barrières te doorbreken, de onderwijskwaliteit te verhogen, 
observeert hij de risicoleerlingen en ondersteunt hij bij curriculumdifferentiatie 
(Merton, 2001). Bovendien is hij tevens verantwoordelijk voor het implementeren van 
nieuwe wetten en besluiten binnen de schoolwerking en overlegt hij met 
ondersteuningsfiguren buiten de school (bv. therapeuten) (Cole, 2005). 

Het groot aantal opgelegde taken, het tekort aan middelen en steun in combinatie met 
de voortdurende tijdsdruk, zorgt er evenwel voor dat SENCO’s vaak overweldigd zijn 
door hun job. Deze conclusie komt ook naar voor in het onderzoek van Cole B. (2005), 
Szwed C. (2007) en Pearson S. (2008).  

Onderzoek van Pearson, gefinancierd door Nasen,  geeft aan dat ¼ van de onderzochte 
SENCO’s geen extra tijd krijgen om hun taak als SENCO uit te voeren, dat er onvoldoende 
financiële middelen zijn om geschikte hulp te bieden aan alle kinderen en er te weinig 
duidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden binnen de taak als SENCO. 
Daarnaast is er bij 75% een discrepantie tussen wat zij vinden wat er moet gedaan 
worden en wat ze effectief doen (Pearson, 2008). 
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Om deze problematiek aan te pakken opteert Cole voor een herdefiniëring van de 
functie van SENCO. Het herbekijken van de taakbeschrijving, een wijziging in de 
bezoldiging en het verheffen van de functie tot een senior niveau worden door hem 
aangehaald als mogelijke oplossingen (Cole, 2005).  

Szwed is echter de mening toegedaan dat de rol van de SENCO niet veralgemeend kan 
worden doordat ze allen werken binnen zeer verschillende en steeds complexer 
wordende managementstructuren. De auteur vindt dat er meer moet worden gewerkt 
op coördinatie en schoolniveau. Daarnaast benoemt ze de zorg voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften als een taak van het volledige onderwijsteam (Szwed, 
2007).  

Een ander element dat eveneens veelvoudig in de literatuur terugkomt, is het gebrek 
aan kennis en vaardigheden bij de SENCO’s om met deze specifieke zorgtaak om te gaan 
(Wall, 2011). Om dit probleem het hoofd te bieden verschenen er in 2008 voorschriften 
die bepaalden welke kwalificaties en ervaring leerkrachten dienden te bezitten om als 
SENCO tewerk gesteld te kunnen worden (Gov.uk, 2008). Daarenboven werd in 
september 2009 bij wet vastgelegd dat nieuwe SENCO’s tevens een specifiek master 
diploma dienden te behalen (Gov.uk, 2009). Dit master diploma ‘The National Award for 
Special Educational Needs Coordination’ wordt verkregen wanneer de SENCO voldoet 
aan 55 vooropgestelde doelen binnen 5 thema’s : ‘Professional context; Strategic 
development of SEN policy and Procedures; Coordinating provision; Leading, 
developing en Supporting collegues and working in partnership with pupils, families 
and other professionals’5 (Gov.uk, 2013).  

In 2003 stelde de regering met ‘The children and families bill’ het beleid bij inzake 
personen met speciale onderwijsbehoeften en beperkingen. Dit wetsontwerp geeft de 
personen in kwestie meer controle over hun eigen keuzes door o.a. het opstellen van 
een ‘education, health and care plan’ op maat en het in handen geven van een 
persoonlijk budget (Gov.uk, 2013). Deze nota wijst het informeren over zorg en 
onderwijs als bijkomende taak toe aan ondersteuningsfiguren, met inbegrip van de 
SENCO. Ook de hoogdringendheid van grotere samenwerkingsverbanden tussen lokale 
instanties wordt in de verf gezet. Over de exacte implicaties op de job van SENCO zijn 
nog geen rapporten beschikbaar (Gov.uk, 2013).  

Wanneer we de SENCO vergelijken met de Vlaamse zorgcoördinator kunnen we 
besluiten dat beiden gelijkaardige taken op zich nemen, al ligt de focus bij de SENCO 
meer op kinderen met grote zorgbehoeften of beperkingen (cf. inclusie). Een 
veelgelezen opmerking is dat de SENCO’s vaak het werken met kinderen met specifieke 
onderwijsbehoeften overnemen i.p.v. de focus te leggen op  schoolniveau en coaching; 
de in 2009 opgerichte specifieke master opleiding werkt dit ‘overnemen’ in de hand. 
Onderzoek over de functie van SENCO’s haalt aan dat een herziening inzake jobinvulling 
en -omschrijving aan deze kritiek kan tegemoetkomen. 

2.2.3 Overschrijdende linken  

Wanneer we over de landsgrenzen heen kijken, merken we dat bij de analyse van  zorg 
en zorgcoördinatoren een aantal elementen steeds terugkomen.  

Een eerste vaststelling is de afwezigheid van een nationale functieomschrijving. Dit 
resulteert vaak in een ruime jobomschrijving die zeer breed kan worden ingevuld en 
sterk afhankelijk is van persoonlijke prioriteiten. Zorgcoördinatoren hebben hierdoor 
weinig handvaten en veel vrijheid inzake de invulling van hun positie. 

                                                        
5 Voor meer info zie : www.education.gov.uk/sencotraining 

http://www.education.gov.uk/sencotraining
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Europa vaart een neoliberale koers, het europees model wil competente individuen 
voortbrengen die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Als ultiem doel stellen ze 
tewerkstelling voorop, waarvan de verantwoordelijkheid bij het individu ligt. Binnen dit 
neoliberalisme, bekijkt men alles door een economische bril en staat efficiëntie, 
productiviteit en het weloverwogen inzetten van kapitaal centraal (Massimiliano, 2013). 
Deze visie tracht meer vrijheid te creëren maar zet tegelijkertijd mensen in een 
normatief denken tegenover elkaar (denken we maar aan de impact van PISA 
onderzoek6). Deze nieuw liberale samenlevingen streven enerzijds naar meer 
autonomie maar voorzien tegelijk in meer controle en opvolging. Om ondersteuning zo 
optimaal en efficiënt mogelijk te organiseren is het afnemen van testen cruciaal, zeker in 
het onderwijs dat onder continue druk van de maatschappij dezelfde politiek moet 
voeren (Masschelein & Simons, 2008). 

Deze testing-tendens die voorkomt in alle hier besproken landen is een tweede 
belangrijke vaststelling. Kinderen waarbij er vermoedens zijn van leer- of 
ontwikkelingsproblemen krijgen onmiddellijk d.m.v. testing een label toegekend. Door 
deze diagnose krijgen ze toegang tot zorg op maat. Deze manier van aanpak kadert 
binnen het stoornisdenken. Op die manier wordt zorg een zaak van meten en weten en 
schuiven relaties naar de achtergrond.  

Tekorten die zich voordoen bij leerlingen worden geremedieerd door experten 
(zorgteam). Al te vaak nemen zorgcoördinatoren ‘moeilijke situaties’ over i.p.v. 
leerkrachten te coachen om hier zelf mee om te gaan. Deze handelingswijze staat 
loodrecht op het diversiteitsdenken dat in de taakomschrijving van de zorgcoördinator 
terug te vinden is (zorgcoördinator als coach). Op de scholen zien we m.a.w. vaak het 
taakverdelingsmodel i.p.v. begeleidingsmodel terugkomen (cf. supra). 
Zorgcoördinatoren geven aan dat ze zich niet competent genoeg voelen om om te gaan 
met de rol van expert; de onderzochte landen zetten daarom collectief in op scholing en 
bijscholing om de nodige vaardigheden en kennis te verwerven.  

Hoewel je vanuit de taakomschrijving zou verwachten dat de zorgcoördinator een 
gelijkwaardige positie aanneemt t.o.v. de leerkrachten die hij ondersteunt blijkt in de 
praktijk dat ze de rol opnemen van expert en hierdoor een hiërarchische positie 
aannemen boven de leerkracht.  

Een derde en laatste link is de toenemende tendens van inclusie binnen de maatschappij 
en traag maar zeker ook binnen het onderwijs. Dit heeft tot gevolg dat de 
leerlingenpopulatie meer divers wordt door het uitbouwen van meer inclusieve scholen. 
Het omgaan met de toenemende diversiteit zal een extra deeltaak worden van het 
zorgteam en/of de zorgcoördinator. Over de concrete invulling, financiering en 
passende tegemoetkomingen is momenteel nog veel onduidelijkheid; de waaier aan 
nieuwe wetten probeert hier stelselmatig invulling aan te geven.  

                                                        
6 “PISA (programme for international student assessment) is een grootschalig 
internationaal onderwijskundig onderzoek dat sinds 2000 driejaarlijks wereldwijd de 
onderwijssystemen in verschillende OESO- en partnerlande (niet-OESO-landen) evalueert.” 
(UGent : vakgroep onderwijskunde, 2012, p.2)  
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2.3  Plaats : letterlijk en figuurlijk 

Wanneer we rondom ons kijken, lijkt iedereen voortdurend in beweging. De 
exponentiële groei die zich voordoet in het aantal reizigers met diverse 
vervoersmiddelen is spectaculair, de dorpsgrenzen lijken voorgoed doorbroken. Via het 
internet en mobiele telefonie is plaats niet langer afgebakend binnen de fysieke context. 
Mobiliteit is alomtegenwoordig in de media, denken we maar aan vliegtuigongelukken, 
SMOG, migratie, Erasmus-studenten, etc. (Sheller & Urry, 2006). 

Ook in de theorievorming staat het denken rond mobiliteit niet stil. Verschillende 
disciplines bestuderen al jarenlang de invloed van plaats op concepten en gedragingen. 
Alvorens ons onderzoek toe te lichten, waarbij we  ‘plaats’ als methode gebruiken om de 
positie en handelingsmogelijkheden van de zorgcoördinator te observeren, lijkt het ons 
opportuun om de bestaande theorieën van onder andere Cresswell, Wiechert en Deleuze 
kort uiteen te zetten.   

2.3.1 ‘Mobility Paradigm’ 

Het denken in termen van mobiliteit als dynamisch gegeven zorgde voor een nieuwe 
wind binnen de sociale wetenschappen. De zogenaamde ‘mobility turn’ reageert tegen 
de manier waarop deze wetenschappen vroeger a-mobiel werden bestudeerd. Deze 
omslag resulteerde in een ‘new mobilities paradigm’ dat interdisciplinair beïnvloed  
werd door o.a. antropologie, migratie-, toerisme- en transportstudies. Het paradigma 
profileert zich niet als een totaliserende theorie maar voorziet in een aantal vragen, 
methodologieën en theorieën (Sheller & Urry, 2006). 

De hierboven besproken theorie wordt door verscheidene auteurs onderschreven, o.a. 
Cresswell die mobiliteit ziet als een kluwen van 3 elementen : beweging, representaties 
en praktijk. Het fysieke bewegen is het produceren van mobiliteit. Mensen, ideeën, 
objecten bewegen en dit kan gemeten en weergegeven worden. Representatie gaat om 
het betekenis geven aan plaatsen, zo kan bv. vrijheid, angst en nostalgie hieraan worden 
toegeschreven. Praktijk geeft weer hoe de mobiliteit door het lichaam ervaren en 
beleefd wordt : de ene keer voelt het verplaatsen erg vermoeiend, andere keren lopen 
we haast te huppelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van vervoersmiddelen : het 
kunnen wegrijden met de auto geeft een gevoel van vrijheid maar wanneer men uren 
wacht in de file, kan diezelfde actie anders ervaren worden (Cresswell, 2010). In onze 
masterproef komen de eerste 2 elementen, nl. beweging en representatie aan bod.  

We hebben zorgcoördinatoren op de voet gevolgd en gedocumenteerd waar ze zich 
bewogen. Tevens bevroegen we hen over de representatie van hun lokaal, nl. hoe zij 
deze ruimte aanvoelden en welke betekenis ze er aan gaven. Het laatste element dat 
Cresswell aanhaalt, m.n. praktijk, bleek minder relevant voor onze onderzoeksvraag en 
werd daarom niet weerhouden voor dit onderzoek. Dit is mogelijks een aanzet voor 
verdergaand onderzoek. 

2.3.2 Plaats : letterlijk 

De letterlijke interpretatie van plaats focust zich enerzijds op de ruimte die 
ondersteuningsfiguren binnen de school toegewezen krijgen en anderzijds op de 
gemaakte keuzes m.b.t. vormgeving.  

Over de tijd heen hebben leerkrachten, architecten en designers de handen in elkaar 
geslagen met als gemeenschappelijk doel het ontwerpen van scholen die voldoen aan de 
noden van kinderen en de ruimere samenleving (Burke & Grosvenor, 2008). Vanaf de 
negentiger jaren besteed de literatuur meer aandacht aan het gebruik en vormgeving 
van de beschikbare schoolruimte. Deze ommekeer kwam er met de verklaring van de 
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rechten van het kind7, geratificeerd in 1990, die de scholen inspireerde tot een meer 
kindvriendelijke inrichting ter ondersteuning van de eigenheid van elk kind. De 
(her)inrichting van de schoolspeelplaats tot een meer geborgen ruimte voor alle 
leerlingen is hiervan een goede illustratie. De speelplaats evolueerde van een kale 
ontspanningsruimte naar een plaats waar recreatie, opvoeding en ontmoeting tussen 
leerkrachten, ouders en kinderen centraal staat (Van Gils, 1990). De invoering van meer 
ICT en focus op leerling-gericht onderwijs resulteerden eveneens in klasruimtes op 
maat bv. een computer in elke klas, smart boards, minder leerlingen per lokaal, ... In het 
zorgbeleid is deze evolutie eveneens duidelijk merkbaar : waar tot enkele jaren terug de 
taakleerkracht zich vaak diende te behelpen met tijdelijke, geïmproviseerde ruimtes, 
erkennen de scholen nu de noodzaak van een aparte, aangepaste zorgklas.  

Het  creëren van een ruimte specifiek toegewijd aan zorg geeft bestaansrecht aan  de 
functies van de ondersteuningsfiguren.  

Een ingericht lokaal vertelt veel over de leerkracht in kwestie, de leerlingen, de 
gebruiken en routines, ... (Wiechert, 2012). De praktijk leert ons dat zorgcoördinatoren 
doelbewuste keuzes maken over de aan hun toegewezen ruimte. Zo opteren ze bv. voor 
een strakke werkinkleding of aangename gespreksruimte, hangen ze er privé foto’s of 
laten niets persoonlijks liggen, ... Van een aantal andere zaken zijn ze zich daarentegen 
niet bewust (zelf gekozen kleur van de muren, tafel setting, ...).  

De combinatie van de bewuste en onbewuste keuzes vertellen veel over de werkwijzen 
en prioriteiten van de (zorg)leerkracht en zorgcoördinator (Wiechert, 2012). 

2.3.3 Plaats : figuurlijk 

Naast de letterlijke interpretatie wordt plaats eveneens als figuurlijk concept besproken 
in de literatuur. Zo wordt de manier waarop de leerkracht zich door de klas beweegt 
aangehaald als invloedrijk op het presteren van de leerlingen, alsook op hun gedrag 
(Cauley, 2009). 

Alvorens de figuurlijke invulling van plaats te bespreken volgens Deleuze, lichten we 
kort zijn ‘difference’ en ‘differenciation’ theorie toe die hiervoor de basis vormde. Hij 
stelt dat plaats een combinatie is van vaste structuren (‘striated space’) en 
experimenteerruimtes (‘smooth space’). 

Deleuze, geciteerd in Davies & Gannon, brak met de gangbare theorie  en poneerde een 
nieuwe denkwijze omtrent ‘difference’. In het verleden werd ‘difference’ beschreven 
vanuit een  dimensie van separatie, nl. als een categorisch onderscheid tussen de ander 
en jezelf waarbij verschillen bij de ander worden gelegd. Deleuze bestrijdt deze theorie 
en spreekt over ‘differenciation’ als voortdurend proces van verschillend worden van 
jezelf, een continuüm.  Subjecten en objecten zijn in staat om over de grenzen heen van 
de categorieën waarin ze zijn onderverdeeld te ontwikkelen. Zo wordt een bezem door 
het toevoegen van jas en hoed een vogelverschrikker, de bezem onderscheidt zich dus 
niet van het vuilblik omdat ze tot een ander doel zijn gemaakt (‘difference’) maar 
ontwikkelt zelf van veegobject naar vogelverschrikker (‘differenciation’) (Davies & 
Gannon, 2009). 

Deze opvatting van differentiatie is niet gericht op het onderwerpen, vastzetten of 
binden van subjecten aan statische identiteiten, maar het opent ruimte voor creatieve 
ontplooiing. Elk ‘worden’ (becoming) is nieuw, bouwt voort op het oude en evolueert bij 

                                                        
7 Beschermende rechten t.a.v. personen jonger dan 18 jaar, gebaseerd op de universele 
verklaring van de rechten van de mens (Kinderrechten commissariaat, 1989). 
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elke ontmoeting. Wie je bent is continu in beweging, je bent nu wie je bent en intussen 
alweer iemand nieuw aan het worden (Davies & Gannon, 2009). 

Deze manier van denken zet zich ook voort in zijn theorie over de figuurlijke invulling 
van plaats (‘space’) (Deleuze & Guattari, 1987). Hij reflecteert over de centrale vraag 
waarom de ene plaats zich openstelt tot de vorming van nieuwe manieren van zijn, en 
andere niet. Hij onderscheid 2 soorten van plaats : ‘striated space’ en ‘smooth space’ die 
steeds samen voorkomen in dezelfde ruimte (Davies & Gannon, 2009). 

‘Striated spaces’ zijn rigide, georganiseerde structuren die slechts gelimiteerde 
mogelijkheden voorzien inzake het in relatie gaan. Het zijn veilige havens die de chaos 
van de wereld trachten te structureren door alles in te delen in categorieën. Deze plaats 
is enerzijds noodzakelijk, anderzijds reduceert ze het potentieel om ‘anders’ te worden 
(‘becoming-other’) (Hicky-Moody & Malins, 2007). Wanneer een kind agressief gedrag 
stelt en het label krijgt van ‘kind met gedragsproblemen’, geeft men opvoeders een bril 
om naar dit kind te kijken en regels hoe ermee om te gaan. Dit kind zit vast binnen deze 
categorie en zal moeilijk los komen van deze identiteit wanneer hij wel goed gedrag 
stelt. 

‘Smooth spaces’ daarentegen zijn de vrijere ruimtes, waarin alles minder gecontroleerd 
en afgebakend is. Hier kunnen een oneindig aantal interacties en transformaties 
voorkomen (Hicky-Moody & Malins, 2007). Het kind dat voorheen met frustraties 
omging door gewelddadig gedrag te vertonen, kan nieuwe manieren zoeken om hiermee 
om te gaan en zit hierdoor niet langer gevangen in het hokje dat door het label werd 
gecreëerd.  

Door de combinatie van de duidelijk gestructureerde veilige haven, die de ‘striated 
space’ creëert, met de vrije ‘smooth space’, worden mensen verschillend van wie ze 
waren. Dit kan beangstigend zijn omdat je voorbij gaat aan alles wat je voordien wist. 
Het voorbeeldige meisje kan op de speelplaats in het samenspel met een ondeugende 
jongen, een echte kapoen worden. Ze zal nieuwe vaardigheden leren inzake samenspel 
en mogelijks gewoontes doorbreken (zoals  liegen tegen een leerkracht) (Davies & 
Gannon, 2009). De ruimte rond ons bepaalt mede onze bewegingen, emoties, 
belevingen, ... maar tegelijk zijn wij voortdurend bezig met de wereld rondom ons (space 
and place) te transformeren (Hicky-Moody & Malins, 2007). 

Toegepast op het onderwijs en de werking van de zorgcoördinator, kunnen we stellen 
dat het noodzakelijk is om samen met de ‘striated space’ die de school vaak herbergt, 
steeds ruimte te voorzien voor ‘smooth space’. Door binnen de klas- en zorgwerking 
naast duidelijke afspraken ook momenten van experimenteren en interageren in te 
bouwen, wordt de school een krachtige leer- en leefomgeving.  Wanneer beide ruimtes 
optimaal in balans zijn zal de ontwikkeling voor iedereen het grootste zijn.  

Voor leerlingen zullen er in de praktijk steeds vaste regels gelden in de zorgklas zoals 
werken van signaal tot signaal, niet de klas uitrennen zonder toestemming, niet 
schelden en vechten, ... Tegelijkertijd mogen kinderen er bv. in groepjes experimenteren 
met concreet materiaal en mogen ze fouten  maken tijdens dit actieve leerproces. Op die 
manier nemen ze wisselend de rol van leider en speelvogel op en kiezen ze om alleen te 
werken of relaties aan te gaan. Tijdens een MDO  worden kinderen besproken die op 
hun leerlingvolgsysteem8 in zone E (laagste klasse) scoorden. Deze leerlingen krijgen de 
extra ondersteuning die ze nodig hebben maar worden wel vastgezet in dit testresultaat 

                                                        
8 “Een leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat uit een reeks toetsen waarmee op regelmatige 
tijdstippen het vorderingenniveau van de leerlingen wordt bepaald.” (Onderwijs 

Vlaanderen, z.j., para.1). 

http://www.ond.vlaanderen.be/toetsenvoorscholen/LVS/infoleerlingvolgsysteem.asp?
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zonder rekening te houden met andere mogelijke onderliggende redenen. De veiligheid 
die een school vaak biedt door haar rigide en hiërarchische structuur vol regels, mag 
niet enkel beperkend werken. Het moet een houvast zijn voor personen om binnen de 
verkregen ‘smooth space’ tot ‘differenciation’ te komen.  

Leerkrachten bewegen zich binnen een organisatie met afspraken, routines en 
verwachtingen. Ze moeten zich o.a. houden aan een curriculum en een aantal 
schoolregels. Doch dienen er binnen de school ook  ‘smooth spaces’ gecreëerd te worden 
waarin ze nieuwe rollen of vaardigheden kunnen uitproberen en hierin gecoacht 
worden door de zorgcoördinator. Leerkrachten kunnen verschillende aanpakken 
uitproberen en van dag tot dag anders omgaan met situaties. Afwisselend kunnen ze de 
strengere juf zijn en dan weer een vertrouwenspersoon.  

Hetzelfde geldt voor de zorgcoördinator : deze verkeert ook in een voortdurende staat 
van ‘becoming’. Zelf zal hij de nodige veiligheid moeten zoeken die de school hem biedt 
(door structuren, directie, teamleden, ...) terwijl hij zichzelf toelaat te experimenteren en 
nieuwe zaken uit te proberen (Davies & Gannon, 2009). 

Op plaatsen waar de ‘striated space’ overheerst, word je sterker vastgezet in een 
specifieke rol en heb je als zorgcoördinator minder vrije handelingsmogelijkheden, je 
kan dus moeilijker een eigen positie innemen. Je hebt evenveel agency als in de ‘smooth 
space’ maar zal over het algemeen minder gestimuleerd worden om tegen de stroom in 
te gaan. Bij een grotere ‘smooth space’, krijgen zorgcoördinatoren meer ruimte en 
vrijheid om acties op te zetten om met of tegen de huidige bewegingen mee/in te gaan. 
‘Striated space’ is het best te vergelijken met een rivier met een sterke stroom en 
‘smooth space’ met een meer. Beiden bestaan uit water maar het is makkelijker om vrij 
te bewegen in het meer.  
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3. Probleemstelling 
 

De functie zorgcoördinator bestaat in Vlaanderen ondertussen ruim 10 jaar. Nochtans 
zijn de scholen nog steeds zoekende hoe ze deze functie kunnen invullen. In de 
literatuur hebben we terug gevonden dat dit ambt de meest uiteenlopende invullingen 
krijgt. Tijdens onze talrijke stages als leerkracht in opleiding zijn we in contact gekomen 
met verschillende zorgcoördinatoren. Het is ons toen ook opgevallen dat er grote 
verschillen zijn  in de manier waarop de zorgcoördinator zijn job uitoefent.  
Bij het ontstaan van dit  ambt in september 2003 werd er een  tekst gepubliceerd over 
het waarom van de invoering en daaraan gekoppeld werden enkele mogelijke 
invullingen  beschreven.  Dat gaat van leerlingen individueel begeleiden, over het 
ondersteunen van collega- onderwijzers vanuit de eigen expertise, tot het uittekenen 
van een omvattend zorgbeleid op schoolniveau. Inhoudelijk wordt de invulling geheel 
open gelaten. Dit  is ook te merken aan de bekwaamheidsbewijzen die vereist zijn om 
ambt te kunnen uitoefenen. Meerdere diploma ‘s van tenminste het niveau professionele 
bachelor komen  namelijk in aanmerking. In de praktijk is het omvangrijke takenpakket 
moeilijk te realiseren en moet de zorgcoördinator noodgedwongen keuzes maken. Deze  
maakt hij zowel bewust als onbewust. In ons theoretisch kader hebben we beschreven 
dat zijn handelen beïnvloed wordt door omgevingsfactoren die op hem inwerken. 
Ondanks deze inwerkende externe invloeden, blijft hij zelf een zekere vrijheid 
behouden. Hij kan zich actief laten sturen door deze invloeden  of ze net proberen te 
doorbreken. In beide situaties neemt hij een actieve rol op en vertoont hij  
handelingsmogelijkheden. De positie die de zorgcoördinator inneemt, ontstaat dus uit 
een complex samenspel tussen externe invloeden en zijn eigen handelen.  
 
Er is al onderzoek gedaan naar het handelen van de zorgcoördinator in de Vlaamse 
basisscholen. We willen echter wijzen op het verschil met eerder gevoerd onderzoek. Dit 
is vaak beschrijvend, er wordt er ingezoomd op een klein stukje van de werkelijkheid, … 
Het vernieuwende aan ons onderzoek is dat wij ervoor gekozen hebben om ‘plaats’ als 
bril te gebruiken om de positie van de zorgcoördinator te onderzoeken. In het 
theoretisch kader hebben we immers aangehaald dat men door te kijken naar hoe 
iemand een plaats vorm geeft , de wijze waarop en  waarheen iemand zich begeeft, men 
al heel wat te weten kan komen over de persoon in kwestie. Ons onderzoek is dus een 
explorerende studie waarbij we de positie van de zorgcoördinator verkennen via zijn 
zorglokaal en via zijn verplaatsing tijdens het werk. Hierbij schenken we expliciet 
aandacht aan de externe invloeden die op hem inwerken en hoe hij hiermee omgaat. 
 
We willen benadrukken dat alle scholen en zorgcoördinatoren hun eigen unieke 
karakter hebben. Vandaar dat onze onderzoeksresultaten niet mogen veralgemeend 
worden naar alle scholen toe. We hadden met ons onderzoek niet de bedoeling te 
toetsen of een verklaring te zoeken. We hebben nauwkeurig gekeken en geluisterd om 
te begrijpen met respect voor de eigenheid van elke zorgcoördinator. 
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4. Methodologie 
 

4.1 Onderzoeksvragen en doelstellingen 

Het doel van ons onderzoek is door middel van plaats de positie van zorgcoördinator te 
exploreren. Hierbij wilden we specifiek aandacht schenken aan de contextfactoren die 
hem kunnen beïnvloeden en hoe hij zich hier tegenover opstelt. Door continue interactie 
met zijn omgeving en geeft hij deze mee vorm. We willen hier een onderlinge 
wisselwerking benadrukken.  
 
Vandaar dat we gekomen zijn tot de volgende onderzoeksvraag : 
 
Welke invloed heeft ‘plaats’ op de positie van de zorgcoördinator en welke 
handelingsmogelijkheden vertonen ze hier tegenover? 
 
Met dit onderzoek willen we een eerste blik werpen op hoe sprekend plaats kan zijn, 
met andere woorden hoeveel dit kan vertellen over een persoon en de context waarin 
hij werkt. Dit ‘zichtbaar gegeven’ kan zorgcoördinatoren handvaten bieden om te 
reflecteren over de manier waarop ze hun job uitoefenen, op zich een zeer complex 
gebeuren ,maar via ‘plaats’ enigszins tastbaar . 

4.2 Kwalitatief onderzoek en meervoudige casestudy 

Het doen van kwalitatief onderzoek is de beste methode om tot een analyse van deze 
onderzoeksvraag te komen. Wij hebben geopteerd om een meervoudige casestudy uit te 
voeren met de bedoeling inzichten te verwerven in, hoe plaats de positie van de 
zorgcoördinatoren beïnvloedt. Daarnaast zullen we ook bekijken welke 
handelingsmogelijkheden ze stellen om zich te positioneren binnen de school. We 
onderzochten drie casussen en trachten hierbij diepgang te bereiken door de complexe  
relatie waarin de zorgcoördinatoren functioneren, centraal te stellen. Hierbij werden 
concrete situaties, tijdens hun natuurlijk functioneren  bestudeerd. We bekeken de 
verscheidene unieke contexten en geen geïsoleerde variabelen. De positie die de 
zorgcoördinatoren binnen de verschillende scholen innemen staat centraal in ons 
onderzoek, niet de functie op zich. Bovendien ligt de nadruk op de betekenisgeving door 
de participanten en is er gefocust op de processen die er plaatsvinden (Westler, Smaling, 
& Mulder, 2000). 

4.3 Onderzoeksparticipanten 

Kwalitatieve onderzoeksmethoden hebben niet als doel om te generaliseren. De 
beperktheid van onze masterproef dwingt ons ertoe keuzes te maken m.b.t. het aantal 
en type onderzoeksparticipanten. Wij hebben gekozen voor ‘typical case sampling’ (Van 
Hove & Claes, 2011). 

1) We opteerden voor scholen die we (via via) kenden. 
2) De scholen moesten telkens een directie hebben die met ons onderzoek akkoord 

ging. 
3) De meest enthousiaste deelnemers werden geselecteerd. 
4) Participanten dienden zich vrij te kunnen maken tijdens onze 

onderzoeksperioden. 

Vanuit onze vooropleiding, leerkracht lager onderwijs, hebben wij heel wat contacten in 
de sector. Uit ervaring weten wij hoe zeer scholen van elkaar kunnen verschillen en hoe 
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sterk elke zorgcoördinator zijn eigenheid heeft. De onderzochte scholen boden ons een 
divers en rijk beeld om mee aan de slag te gaan. We vonden het dan ook geen 
meerwaarde om geforceerd op zoek te gaan naar casussen met overduidelijke 
verschillen.  

Aangezien onze buitenlandse stage ons niet in de mogelijkheid stelde vlot te 
communiceren tijdens het eerste semester van het tweede masterjaar, kozen wij 
scholen die we kenden om het zoeken naar participanten vlot te laten verlopen. Deze 
deelnemers engageerden zich nog voor we naar Peru op stage vertrokken en gingen dus 
een bijna twee jaar lange verbintenis met ons aan. Het was voor ons onderzoek van 
belang dat ze vrijuit mochten spreken, daarom hebben wij ook telkens de directie 
geïnformeerd. De respondenten die enthousiast, snel hun deelname bevestigden, 
werden door ons weerhouden. Daar het voor ons onderzoek cruciaal was dat deze 
deelnemers bereid waren zich op verscheidene momenten vrij te maken, ons toelieten 
hen te observeren en ons bedienden van vele antwoorden, verhalen en anekdotes, leken 
gemotiveerde deelnemers ons het meest geschikt.  

Initieel kozen we voor het werken met vier participanten. Op die manier namen we 
voldoende tijd per participant om een grondig onderzoek uit te voeren, tegelijkertijd 
gaven vier verschillende beelden ook een grote input aan informatie waarmee me aan 
de slag konden. Tijdens ons onderzoek viel er bij aanvang van fase 2 helaas een 
participant weg. De zorgcoördinator had zijn job geruild voor een directiepositie op een 
andere school. We hebben toen de keuze gemaakt om ons onderzoek verder te zetten 
met drie deelnemers. 

Hieronder lichten we de drie scholen waarmee we het onderzoekstraject volledig 
hebben doorlopen, kort toe. 

School 1  
 
School 1 is een katholieke school die twee jaarklassen heeft van de 1e kleuterklas tot en 
met het 6e leerjaar en gevestigd is in een landelijk dorp. Ze telt een 230-tal leerlingen en 
12 leerkrachten in het lager onderwijs. De school heeft weinig SES9 leerlingen, omdat 
door haar geïsoleerde ligging hier voornamelijk kinderen uit de omgeving naartoe 
komen. Er is enkel deze vestigingsplaats met twee deeltijdse directeurs. De school heeft 
1 zorgcoördinator en verder geen interne ondersteuningsfiguren. 

School 2  
 
School 2 is een school van het katholieke net met zes kleuterklassen en acht klassen 
ingedeeld volgens het jaarklassensysteem van het lager onderwijs. 8 leerkrachten lager 
onderwijs zorgen voor een 180-tal leerlingen. De school is gelegen in een stedelijke 
gemeente nabij de Brusselse rand en beschikt over veel SES uren door de grote 
aanwezigheid van leerlingen met een anderstalige achtergrond (gemiddeld is er 1 kind 
per klas met thuistaal Nederlands). De school zit middenin een verbeteringstraject om 
tegemoet te komen aan de voorwaarden van de inspectie na twee negatieve verslagen. 
Deze school heeft geen andere vestigingsplaatsen en beschikt over een voltijdse 
directrice. 

                                                        
9 “SES staat voor sociaal economische status en is gebaseerd op 3 criteria : thuistaal van de 
leerling, het ontvangen van een schooltoelage en het hoogst behaalde opleidingsniveau 
van de moeder” (Onderwijs Vlaanderen, z.j., para. 1).  
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School 3  
 
School 3 is een katholieke stadsschool zonder kleuterafdeling met 20 klassen van het 
lager onderwijs. Ze telt nog 2 andere vestigingsplaatsen van het lager onderwijs en er 
zijn ook kleuterscholen en een middelbare school aan verbonden. 1 voltijdse directeur 
samen met 20 leerkrachten zijn op deze vestigingsplaats verantwoordelijk voor een 
420-tal leerlingen. De school heeft een lage populatie SES kinderen door de reputatie 
een hoog onderwijsniveau aan te bieden voor de “betere dan middenmoot leerlingen”. 
Hun zorgteam bestaat op deze locatie uit 1 zorgcoördinator, 1 voltijdse - en 1 deeltijdse 
zorgleerkracht. 

4.4 Methoden van dataverzameling 

Om onze data te verzamelen hebben we in drie fasen gewerkt. Tijdens de eerste 
exploratieve fase hebben we getracht een algemeen beeld van de school te krijgen door 
middel van semi-gestructureerde interviews. In de tweede fase hebben we de 
zorgcoördinator geobserveerd om een gedetailleerder beeld te krijgen van de plaats die 
de zorgcoördinator letterlijk inneemt. In de derde fase hebben we onze bevindingen dan 
teruggekoppeld naar de zorgcoördinator tijdens een reflecterend gesprek.  

Gedurende ons onderzoek hebben we ook documenten doorgenomen en informele 
contacten onderhouden. Door deze veelheid aan bronnen (data triangulatie) kunnen we 
een holistisch beeld weergeven van deze zorgfiguren (Van Hove & Claes, 2011). De 
indeling die we hier beschrijven is enigszins kunstmatig omdat de fasen van data 
verzameling en –analyse door elkaar liepen, net zoals het eigenlijke proces een 
voortdurende circulaire beweging was van literatuurstudie, onderzoek en verwerking. 
We hebben de keuze gemaakt om de fasen van data analyse duidelijk te structureren in 
functie van de externe betrouwbaarheid.  

Het doel van ons onderzoek is niet het generaliseren van resultaten of toetsen van 
hypothesen maar stelt ‘verstaan’ centraal waarbij exploratie primeert (Westler et al., 
2000). We proberen aan de hand van diepgaand onderzoek de spanningen binnen de 
positie van zorgcoördinator te ontdekken. 

Gedurende het gehele proces stond het kijken door de ogen van de ander centraal. Door 
het stellen van overwegend open vragen in fase 1, het observeren en schaduwen in fase 
2 en het terugkoppelen van informatie in fase 3, hebben wij de onderzoekspositie van 
‘explorer’ (i.p.v. expert) aangenomen (Jonker & Pennink, 2000).  

We hebben onze afspraken ook gespreid in de tijd (april-juni 2013 en januari–april 
2014) om een beeld te verkrijgen dat niet periode afhankelijk is. Ons gehele proces is 
ook gekaderd binnen de empirische cyclus10 waarbij we op basis van observaties zijn 
gekomen tot voorzichtige besluiten (Braster, 2000).  

Hieronder beschrijven we meer concreet hoe we de verscheidene fasen hebben 
doorlopen. 

Fase 1 
 
De eerste contacten met de scholen gebeurden via e-mail. Deze manier leek ons geschikt 
omdat dit niet dreigend overkomt, de aangeschreven zorgcoördinatoren de tijd krijgen 
om te reageren en we hen niet hoefden te storen tijdens- of na de uren. Na een korte 

                                                        
10 Empirische cyclus is een methode om theorie op te bouwen op basis van ervaring 
(Braster, 2000). 
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voorstelling van onszelf en het samen bepalen van een eerste afspraak gingen we ter 
plaatse. Tijdens het eerste gesprek namen we de tijd om ons onderzoek toe te lichten en 
kregen de deelnemers ook de tijd om vragen te  stellen. Door het ondertekenen van het 
‘informed consent’ kregen ze de zekerheid dat hun gegevens niet zouden worden 
misbruikt. 

Tijdens de eerste fase hebben wij gebruik gemaakt van een semi- gestructureerde 
vragenlijst (bijlage 1) die we hadden opgesteld gebaseerd op het  CIPO-referentiekader 
van de onderwijsinspectie (Onderwijs Vlaanderen, 2012). Gedurende het gesprek 
hebben we de vragenlijst bijgestuurd door bepaalde vragen weg te laten en dieper in te 
gaan op andere. Daarnaast hebben wij ook onze ogen en oren niet gesloten voor 
informele contacten en observaties.  

Verder hebben we documenten bestudeerd zoals hun schoolsite, schoolwerkplan en 
functieprofiel. Het verraste ons hoe weinig dit laatste in de praktijk werd gebruikt. Het 
onderzoeken van deze documenten leerde ons dat niet alles wat ze vertelden en doen 
overeenstemt met wat is neergeschreven. Deze kritische noot hielden we in ons 
achterhoofd. 

De bevindingen van fase 1 hebben we gebruikt om een algemeen beeld van de school 
weer te geven en een aantal belangrijke contextelementen te duiden aan de lezer. 
Aanvankelijk hadden we de structuur van het handelingsgericht werken gehanteerd 
maar aangezien dit een ‘romantisch’ ideaalbeeld beschreef hebben we dit losgelaten en 
een schoolschets gemaakt die naar ons aanvoelen beter de kern van de zaak weergeeft. 

 
Na fase 1 hadden wij een goed beeld over de schoolcontext met een waaier aan 
aanknopingspunten voor fase 2. Uit de reflecties die we maakten op basis van onze 
notities kwamen vooral de thema’s communicatie en verandering & weerstand naar 
boven.  

Fase 2 
 
Wij kozen voor communicatie daar dit het meeste naar voren kwam, een te observeren 
fenomeen en veiliger onderwerp is wanneer je slechts 3 face-to-face contacten hebt. In 
het spreken over weerstand bots je namelijk op moeilijk te delen informatie die een 
diepere band en meer gesprekken vergen. 

Omdat woorden slechts woorden zijn en we door het op de voet volgen van hun doen en 
laten een meer volledig beeld krijgen van hun werking, kozen wij er in fase 2 voor om 
mee te lopen met de zorgcoördinator. Vooraf verzekerden wij hen dat ze niets speciaals 
moesten plannen en dat alles wat ze deden goed was, we kwamen immers ‘het leven 
zoals het is’ observeren. Om onze observaties gericht uit te voeren hadden wij ons van 
een kijkwijzer (bijlage 2) voorzien. We kozen ervoor om alle observaties en gesprekken 
samen uit te voeren om zoveel mogelijk informatie op te pikken en nuances te kunnen 
leggen in wat we observeerden. 

Tijdens het opstellen van de kijkwijzer hebben wij getracht ons te baseren op zichtbare 
uitingen van communicatie om dit ruime begrip te vernauwen. Vanuit het idee plaats te 
gebruiken als middel om hun positie en handelingsmogelijkheden te onderzoeken (cf. 
onderzoeksvraag), hebben wij getracht ons te focussen op wat het lokaal en de 
vormgeving ervan ons vertelden; alsook de locatie van dit zorglokaal en waar ze zich 
bewogen. 
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Tijdens deze fase hebben wij dus beschreven waar de zorgcoördinatoren zich bevonden 
en op welke plaatsen er interacties waren. Wij maakten beiden gebruik van veldnotities 
en de foto’s die wij namen van hun lokaal waren een rijke bron aan informatie.  

Vanuit deze observaties kwamen wij tot de constatatie dat het lokaal van een 
zorgcoördinator een uitvalsbasis vormt waar hij vele uren vertoeft. Het aandachtig 
bekijken van de vormgeving vertelt ons veel over de prioriteiten die hij uitdraagt en de 
sfeer die hij wil scheppen en naar buiten brengen. Daarnaast merkten we op dat naast 
het lokaal, de locatie ervan ook van enorm belang is. Grote en kleine inspanningen 
worden geleverd om zichtbaar, aanspreekbaar en/of bereikbaar te zijn. Vanuit de 
aanvankelijke keuze voor communicatie, werden de thema’s sfeer & prioriteiten (lokaal) 
en zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en bereikbaarheid (locatie) geboren. Op deze 
indeling hebben wij onze neerslag van resultaten gebaseerd.  

Ondanks dat de woorden zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar sterk met elkaar 
verbonden zijn, houden ze een belangrijk nuanceverschil in. We baseren ons op de 
omschrijving die van Dale gebruikt.  ‘Zichtbaar’ is het gezien kunnen worden, 
waarneembaar zijn. Bij ‘aanspreekbaar’ gaan we een stapje verder nl. het woord kunnen 
richten tot iemand om een gesprek te voeren. ‘Bereikbaar’ zijn houdt ook een relatie in, 
het wordt omschreven als het kunnen verbinding maken met iemand (van Dale, 1984). 

Fase 3 
 
De ruime informatie die wij verkregen in fase 2 besloten wij terug te koppelen in fase 3. 
We legden een gesprek vast waarbij we de zorgcoördinatoren onze observaties en de 
eraan gekoppelde interpretaties teruggaven (opnieuw vanuit de indeling lokaal en 
locatie). We peilden naar hun reacties en gaven hen de mogelijkheid om aan te vullen of 
zaken te weerleggen. We hielden als het ware een spiegel voor waarbij zij zichzelf 
afwisselend herkenden, verrast waren door onze interpretaties of zich niet geheel 
konden vinden in de manier waarop wij de situatie interpreteerden. Op die manier 
kwamen zij tot reflectie over hun positie en handelingsmogelijkheden en lukte het ons 
om nauwkeurig te kijken, te luisteren en te begrijpen.  

4.5 Methoden van data–analyse 

Om vanuit fase 3, na het beëindigen van onze data verzameling, tot een neerslag te 
komen in onze masterproef hebben wij gekozen voor een thematische analyse zoals 
hierboven reeds beschreven. Onze nadruk lag op wat en niet op de manier waarop er 
iets werd gezegd. Ons startpunt was de kwalitatieve data die wij goed kenden en beiden 
meermaals herlazen. We hebben deze naast elkaar gelegd om de analyse uit te werken. 
Vanuit deze informatie kozen wij ervoor, zoals hierboven beschreven, om onder lokaal 
en locatie de gevonden, verweven thema’s (sfeer & prioriteiten en zichtbaarheid, 
aanspreekbaarheid & bereikbaarheid) onder te brengen (Van Hove & Claes, 2011).  
Het voortdurend in duo werken heeft in deze fase zijn nut zeker bewezen. Door het 
overleg, het kunnen aanvullen en corrigeren van elkaars werk, zijn wij tevreden over de 
bekomen analyse. Wij willen ook onze eigen positie kenbaar maken, door onze 
vooropleiding leerkracht lager onderwijs en de stage als ondersteuner in het inclusief 
onderwijs, kijken wij door een bril van ervaring naar de geobserveerde situaties en dit is 
ook zichtbaar in de neerslag. 
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4.6 Kwaliteitscriteria 

4.6.1. Betrouwbaarheid 

Interne betrouwbaarheid bespreekt de consistentie binnen het onderzoek (Maso & 
Smaling, 1998). Wij hebben gebruik gemaakt van data triangulatie waarbij we 
meervoudige data verzamelingtechnieken toepasten. Doordat we opteerden om bij elk 
contact steeds met twee onderzoekers aanwezig te zijn, hadden we dubbel zoveel 
perspectieven, konden we meer nuanceren en werden we ons bewust van subjectieve 
interpretaties. Alle observaties werden vastgelegd in veldnotities en we maakte 
verslagen van de gesprekken. Eigen gevoelens en interpretaties werden zoveel mogelijk 
buiten het onderzoek gehouden, wanneer deze er wel waren, werden ze gecheckt bij de 
deelnemers (Van Hove & Claes, 2011) & (Baarda, de Goede, & Teunissen, 2005). In fase 
3 maakten we tevens gebruik van ‘member checking’, waarbij we onze analyses met de 
participanten bespraken om na te gaan of ze hun ideeën correct weergaven (Van Hove & 
Claes, 2011). 

Daarnaast hebben we in ons onderzoek aandacht gehad voor externe betrouwbaarheid. 
Aangezien ons onderzoek exact herhalen quasi onmogelijk is en er bij elke herhaling 
hoogstwaarschijnlijk andere resultaten naar boven zullen komen, was het van cruciaal 
belang om ons onderzoek nauwkeurig te beschrijving. Zo worden de participanten 
beschreven, de criteria tot selectie, de fasen van data verzameling alsook de 
analysemethode (Mortelmans, 2007). 

4.6.2 Validiteit 

Er is aan interne validiteit voldaan als de resultaten en conclusies de werkelijke 
verschijnsels weergeven (Mortelmans, 2007). Door het gebruik van data triangulatie 
(documentenstudie, interviews, informele contacten en observatie) hebben wij data 
verzameld die diep en rijk zijn aan informatie en pasten bij onze focus op ‘plaats’.  

Aan de hand van het ‘informed consent’ garandeerden wij anonimiteit waardoor de 
druk tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden veel lager lag.  Door het 
terugkoppelen naar de participanten waren we zeker gebruik te maken van geldige 
data.  
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5. Resultaten 
 

School 1 : Algemene schoolschets 

In School 1 zijn er een beperkt aantal SES-leerlingen. Een  mogelijke reden hiervoor is de 
ligging. Deze school bevindt zich namelijk in een landelijke gemeente . Door de 
moeilijkere verbinding met de stad komen er voornamelijk kinderen naar school uit de 
buurt. Volgens hen gaat er een grotere groep risicoleerlingen naar de centrumscholen. 

De directiefunctie wordt opgenomen door twee personen , elk halftijds. Eén van beiden 
neemt  bijkomend 6 uren zorg op per week voor zijn rekening. Daarnaast is er een 
zorgcoördinator, van opleiding logopediste. Deze werkt er nu 10 jaar  in deze functie 
(van bij de aanvang). Beiden begeleiden dus, op vraag van de leerkracht,  leerlingen met 
leermoeilijkheden en kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Bij de 
zorgcoördinator komen ook nog andere vragen om ondersteuning terecht , bv . vragen 
van psycho-sociale aard. 

In hun opvoedingsproject hechten ze veel belang aan een positief schoolklimaat waarbij 
ieder kind zich geborgen kan voelen. Dit veronderstelt een positieve relatie tussen 
leerling en leerkracht. Het persoonlijk contact is hierbij heel belangrijk. Zorg bieden 
wordt omschreven als één  van de troeven van de school. Maximale ontplooiingskansen 
voor ieder kind op lichamelijk , verstandelijk , sociaal vlak en ook op vlak van 
waardenbeleving. Hierbij wordt er veel aandacht geschonken aan een positieve 
benadering. Sancties worden in mindere mate toegepast. 

Er wordt veel belang gehecht aan verbondenheid tussen het schoolteam enerzijds  en de 
leerlingen en ouders anderzijds. Ouders worden aanzien als belangrijke partners in de 
opvoeding en ontwikkeling .Zij  worden gehoord en betrokken . De school geeft aan een 
dynamische school te zijn die permanent streeft naar verbetering. 

School 1 : Analyse 
 

Zorglokaal : Sfeer en prioriteiten 
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Wat werkt er op haar in? 

De zorgklas is zeer ruim. Er is plaats om te zitten, maar er is ook voldoende ruimte om te 
bewegen. De zorgcoördinator krijgt een grote ruimte toegewezen op deze school wat 
impliceert dat veel belang gehecht wordt aan zorg. Dit biedt haar veel mogelijkheden. 
Het was vroeger een klaslokaal, wat te zien is aan het  krijtbord dat nog aan de muur 
hangt. Deze elementen stralen een klassikaal karakter uit en kunnen zorg verengen tot 
activiteiten die enkel te maken hebben met leren. Er zijn grote ramen  waardoor er veel 
natuurlijk licht naar binnen komt.  Van in de gang kan je niet in het lokaal kijken. Dit kan 
zorgen voor een afstand, maar tezelfdertijd ook voor discretie. Het zorglokaal wordt 
bijna uitsluitend gebruikt voor zorg. Dit kan ertoe leiden dat de zorgcoördinator het als 
een persoonlijke plek beschouwt en het gezellig inricht. Naast de zorgcoördinator is er 
nog één persoon die zorguren heeft (6uur), maar aangezien deze  ook halftijds de functie 
van directeur opneemt, zit ze in het bureau van de directie. Doordat ze een eigen lokaal 
heeft, krijgt ze letterlijk een plaats op school. Op deze manier krijgt haar positie 
bestaansrecht. Een mogelijke valkuil  hier is dat ze geïsoleerd komt te staan ten opzichte 
van het schoolteam. 
 
Hoe gaat ze hier mee om? 

“Zou je hen naar mijn klasje willen brengen?” vraagt ze aan een leerling op de speelplaats. 
Ze is toezicht aan het doen op het moment dat we aankomen op de school. Wij mogen 
alvast gaan en  een leerling toont ons de weg. Het lokaal geeft een gezellige indruk. Aan de 
muren hangen onder andere tekeningen van de kinderen en posters over de sterke 
kanten van autisme, adhd, dyscalculie en dyslexie. Er hangt ook een prikbord omhoog vol 
met dankberichtjes van leerkrachten en leerlingen die persoonlijk aan haar gericht zijn. 
Op deze berichtjes wordt ze vaak aangesproken met ‘juf Rita-ken’. Er zijn verschillende 
tafels waaronder één ronde tafel. De kopieermachine staat naast  de deur.  

Het kopieerapparaat in haar lokaal vindt de zorgcoördinator een grote luxe. Zo kan ze 
snel ingaan op de vraag van de juf om rond een specifiek onderdeel van taal, wiskunde,… 
te werken. Als ze steeds naar het andere gebouw zou moeten lopen om te kopiëren, zou 
ze veel tijd verliezen.  Bij het 1e t.e.m. 3eleerjaar werkt ze remediërend. Juf Anne heeft 6 
uren zorg per week om te remediëren in het 4e, 5e en 6e leerjaar.  Werken met de 3 
jongste jaren is een  bewuste keuze. Ze leren er de basis en omdat ze deze goed moeten 
beheersen, is het belangrijk om er tijdig en goed te ondersteunen. “De leerlingen met 
zwakke mogelijkheden van de lagere jaren blijven in de hogere jaren ook vaak de 
leerlingen met leerachterstand. Eens ze in het 4eleerjaar zitten wordt het minder zinvol 
om te blijven remediëren.” Haar uurrooster wisselt sterk van week tot week, ze schat 
dat ongeveer de helft van haar tijd bestaat uit het bijwerken van kinderen. Ze handelt 
hier vanuit haar sterkte aangezien ze logopediste is van opleiding.  Door dit te doen 
positioneert zich echter ook als expert tegenover de leerlingen ,benadert ze dus niet 
vanuit een gelijkwaardige relatie. Zij bepaalt wat en hoe geremedieerd wordt hierbij 
hebben de leerlingen geen inspraak.. Vroeger was er een extra zorgjuf die ook 
remedieerde, maar nu er minder uren zijn, neemt zij dit op. Haar belangrijkste doel in 
het werken met kinderen is dat ze de leerstof beheersen en terug mee zijn met het 
niveau de klasgroep. Er zijn wel altijd leerlingen bij wie het moeilijk gaat, dan wordt 
onderzocht  wat wel  haalbaar is en wordt het curriculum aangepast. Ze geeft wel aan 
dat het hoofddoel ‘bijbenen naar het klasniveau’ blijft. Dit toont dat ze haar taak op 
leerlingniveau vooral vorm geeft vanuit het ‘difference’ perspectief waarbij ze het tekort 
van de leerling wilt bijwerken.  Ze vindt dat zorg in eerste instantie in de klas door de 
leerkrachten moet gegeven worden. Toch stellen we vast dat ze regelmatig taken uit hun 
handen neemt in plaats van hen te ondersteunen. Ze haalt de kinderen uit de klas bij wie 
het moeilijker loopt en oefent met hen specifiek op die leerstof, ze neemt de 
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verantwoordelijkheid voor de AVI-toetsen op zich… Ze werkt dus voornamelijk 
remediërend en compenserend. Ze denkt met de leerkrachten mee hoe er in  hun klas 
kan gedifferentieerd worden, maar zij voorziet toch meestal het nodige materiaal. Ze 
geeft zelf toe dat ze eigenlijk niet echt een  coachende rol opneemt. Ze is van mening dat 
de meeste zorgcoördinatoren hier niet de juiste opleiding voor gekregen hebben. Ze 
neemt taken over van de leerkrachten en positioneert zich als expert tegenover hen. 
Hierbij wordt er niet uitgegaan van een gelijkwaardige relatie aangezien dit ‘overnemen’ 
impliceert dat de expert meer weet en beter kan omgaan met diversiteit. Door de 
leerkrachten niet te ondersteunen in hun competenties blijven ze afhankelijk van haar.  
 
 Ze maakt tijdens het remediëren tijd om naar de leerlingen te luisteren, ook als ze over 
iets anders beginnen dan de leerstof. Ze spreekt hen ook zelf aan over hun interesses. 
Als ze bijvoorbeeld leerlingen ziet kijken naar de kunstwerken die in de gang omhoog 
hangen, speelt ze daarop in en zegt ze: “Heel mooi wat jullie gemaakt hebben, wat gaan 
jullie daar mee doen?” Wanneer een leerling spontaan begint te vertellen over zijn 
moeilijke thuissituatie, biedt ze een luisterend oor, gaat ze met hem in gesprek en wenst 
hem sterkte. Ze vindt dit ook belangrijk om te doen. “Er zijn kinderen die het liefst bij hun 
eigen leerkracht gaan en er zijn er die liever bij mij komen. Ze moeten iemand hebben 
waar ze hun hart kunnen bij luchten, bij wie dat is maakt niet uit.” Ze neemt hier de rol 
van vertrouwenspersoon op zich. Hierin schuilt echter een valkuil aangezien ze zich 
tussen de leerkracht en de leerlingen zou kunnen plaatsen. Ze heeft respect voor de 
eigenheid van de leerlingen: “Anders is ook ok”.  Ze krijgen tijd om op hun eigen tempo te 
werken “Als het niet af is, werken we er de volgende keer wel aan verder”. “We moeten wel 
aan het cognitieve werken, maar een kind is meer dan rekenen en taal. Als ze iets kunnen 
vertellen over hun interesses geeft hen dat een goed gevoel.” Binnen de stoornisgerichte 
context waarbij ze zich focust op één identiteit van de leerling is ze er zich ervan bewust 
dat een kind meerdere identiteiten heeft en maakt ze hier ruimte voor. 
 
Terwijl ze werkt met de leerlingen van de kikkerklas (hoogbegaafde leerlingen) is er 
veel ‘smooth space’. Ze werken in groepjes en mogen een powerpoint maken over een 
zelf gekozen thema, ze zoeken zelf informatie op en bepalen zelf de vormgeving. Er is 
veel ruimte om te experimenteren. Tijdens het remediëren van leerlingen is er meer 
‘striated space’ waarbij ze vaste oefeningen krijgen die ze moeten inoefenen.  
 
Ze vindt het belangrijk dat de zorgklas een gezellige ruimte is en ziet het als haar taak 
om bij te dragen tot een goed welbevinden van de leerlingen. Een knusse inrichting kan 
hiertoe bijdragen. De meeste leerlingen die naar de zorgklas  komen, zijn er voor het 
inoefenen van leerstof waar ze moeilijkheden mee hebben. Ze geeft aan dat dit voor hen 
een extra inspanning is en vindt het noodzakelijk dat ze er een goed gevoel bij hebben. 
De leerlingen mogen ‘naar de zorgklas komen’ niet als een straf ervaren, dit wilt ze 
absoluut vermijden. Ze ondervindt dat ze blij zijn als ze bijvoorbeeld hun tekening aan 
de muur zien hangen en om deze reden geeft ze deze een zichtbare plaats in haar lokaal. 
Ook naar de ouders toe vindt ze een aangepaste inrichting belangrijk. Als ze naar de 
zorgklas komen, is dit vaak om minder goed nieuws te horen en wilt ze dat ze in een 
lokaal kunnen zitten waar ze zich een heel klein beetje thuis kunnen voelen. Ze is er zich 
van bewust dat door de remediërende manier van werken de zorgklas kan geassocieerd 
worden met een onaangenaam gevoel. Ze probeert dit mede door haar inrichting  
positief te beïnvloeden, maar ze blijft echter wel de remediërende rol opnemen , wat in 
essentie zorgt voor het onaangename gevoel.  
 
Toen ze op deze school begon te werken als zorgcoördinator stonden er nog lessenaars 
in het lokaal. Ze wilt deze klassikale sfeer vermijden. Leerstof hangt ze omhoog op het 
bord op het moment dat ze het nodig hebben in plaats van dit permanent aan de muren 
te hangen.  Lessenaars vindt ze ook niet praktisch om er  gesprekken aan te houden.  Ze 
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heeft voor tafels gekozen die kunnen samengevoegd worden tot onder andere een ronde 
tafel. Deze  ronde tafel is belangrijk voor haar, zeker in de gesprekken met ouders. In 
plaats van frontaal tegenover hen te gaan zitten, wil ze samen met hen aan tafel zitten. 
Hieruit leiden we af dat ze zichzelf niet wil profileren als de expert, maar de ouders ziet 
als gelijkwaardige partners. Volgens haar faciliteert een ronde tafel open communicatie. 
Ze wilt samen met hen tot een consensus komen en hen niets opleggen. Ook omdat ze 
zelf behoorlijk wat uren in haar klas aanwezig is, hecht ze er belang aan dat de ruimte 
leuk ingekleed is. Ze zet er ook vaak bloemen.  
 
Ze besteedt aandacht aan de inrichting van haar zorglokaal maar de manier waarop je 
als zorgcoördinator omgaat met mensen, vindt ze nog veel belangrijker. Ze straalt een 
warme houding uit. De leerkrachten en leerlingen spreken  haar vaak aan met ‘juf Rita-
ken’. Eveneens spreekt zij de leerlingen aan met bijvoorbeeld ‘lieve kindjes’. De 
leerlingen krijgen veel mondelinge bevestiging van haar alsook vaak een kleine 
beloning, bijvoorbeeld een sticker als ze de oefening goed maken. Dit doet ze bewust. 
Door hen positief te bevestigen wil ze bijdragen tot een positieve eigenwaarde van de 
leerlingen. Ze neemt dicht bij hen plaats aan tafel. Ze wilt als zorgcoördinator geen grote 
afstand bewaren. Dit is een algemene tendens op school. Dit werkt in op haar positie en 
ze neemt het actief op, zowel naar de leerlingen als de leerkrachten toe. Leerkrachten 
staan dicht bij hun leerlingen. Er is een open sfeer op school en de leerlingen komen 
vaak spontaan iets vertellen, ook tegen de directeur. Op school kan er zeker een knuffel 
gegeven worden van leerkracht tot leerling. Ook in het schoolteam is er regelmatig  
lichamelijk contact, er is onderling een goede verstandhouding. Ze vindt deze manier 
van omgaan aangenaam. 
 
Ze krijgt veel erkenning voor haar werk, dit is te zien aan de vele dankberichtjes op 
haar prikbord. Erkenning geven is blijkbaar een gewoonte op school en ze hecht hier 
zelf ook veel belang aan naar anderen toe. Deze berichtjes krijgen een zichtbare plaats in 
het lokaal uit respect voor de  leerlingen /leerkrachten die ze maakten. Ze hangt deze 
ook zeker omhoog voor zichzelf zodat ze er kan naar kijken wanneer het werk haar eens 
teveel wordt. Op zo’n momenten ziet ze waarvoor ze haar inzet en dat geeft haar moed. 
Ze merkt dat de ouders liefst zo weinig mogelijk door haar gecontacteerd worden omdat  
het meestal over bezorgdheden gaat. Als zorgcoördinator is ze altijd betrokken als er 
moeilijke boodschappen gebracht worden.  Ze heeft het gevoel dat ze soms als de 
boeman gezien wordt, vanwege het slechte nieuws. Ouders gaan hun gevoelens vaak op 
haar afreageren. Soms is dit echt wel zwaar. Zo’n gesprek wordt samen met de 
leerkracht gevoerd en dit ervaart ze als een steun. Ze neemt  de rol op van expert die 
normen bevestigt en de ouders er op wijst dat hun kind hier niet aan voldoet. Hierbij 
positioneert ze zich niet vanuit een gelijkwaardige relatie. 
 
De posters over de sterke kanten van o.a. adhd en autisme geeft ze bewust een 
zichtbare plaats in haar lokaal. Ze vindt het belangrijk om ook naar de mogelijkheden te 
kijken van de kinderen. Ze past dit subtiel toe op momenten dat ze merkt dat er een 
leerling nood aan heeft. Ook op school leeft deze tendens. Vorig jaar was er het 
jaarthema rond talenten, er is een uitblinker-muur voor niet schoolse activiteiten en er 
is de afspraak om bij de persoonlijke commentaar op het rapport altijd te beginnen met 
iets positiefs. Binnen de school waar de norm van presteren nog sterk aanwezig is, is er 
ook ruimte voor de talenten van de kinderen. 
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Locatie : zichtbaarheid-aanspreekbaarheid-bereikbaarheid 
 
              

 
 
 
Wat werkt er op haar in? 

De basisschool bestaat uit 3 gebouwen. De zorgklas bevindt zich op dezelfde verdieping 
van de klassen van het 1e, 2e en 3e leerjaar. Daardoor is het lokaal ook duidelijk zichtbaar 
en vlot bereikbaar  voor leerlingen en leerkrachten van deze klassen. In mindere mate 
voor de kinderen van de kleuterklassen en de klassen van het 4e, 5e en 6e leerjaar die 
zich in een ander gebouw bevinden. Naast haar lokaal  ligt de computerklas. Dit lokaal 
wordt regelmatig gebruikt door alle leerjaren, waardoor de zorgklas dan wel beter 
zichtbaar wordt voor alle leerkrachten en leerlingen. Vanuit de centrale plaats die ze 
toegewezen krijgt, wordt ook haar positie centraal gesteld.  
 
Hoe gaat ze hier mee om? 

Door de zorgcoördinator op de voet te volgen, hebben we kunnen vaststellen dat haar 
zorgklas het centrale punt is van waaruit ze werkt. De kikkerklas heeft er plaats 
(wekelijks uurtje met leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid), ze werkt er 
remediërend met de kinderen, ze heeft er gesprekken met ouders, ze doet er haar 
administratieve taken… Toch is de zorgklas geen eilandje op zich door de initiatieven 
die ze neemt om zichtbaar en bereikbaar te zijn. 
 
Op de deur heeft ze twee keer het opschrift ‘welkom in de zorgklas’ geplaatst. Er hangt 
ook een dikke duim op de deur en 2 stickers over ‘zorg dragen’. Door dit te doen is het 
voor iedereen duidelijk wat er achter de deur schuilt. Dit werkt drempelverlagend en 
stelt leerlingen/ouders op hun gemak.  
 
Het valt ons op hoe vaak ze aangesproken wordt op de gang, in de leraarskamer, in de 
klas,… Hierbij neemt ze steeds tijd om te luisteren en er op in te gaan. Als we haar hier 
attent op maken, geeft ze aan dat ze er nog nooit bij stilgestaan heeft. “Ik vind dat 
normaal. Op zo’n manier vang ik meer op en blijf ik beter op de hoogte.” 
Door deze open houding stelt ze zich aanspreekbaar op.   
 
Ze gaat de leerlingen bewust zelf halen in hun klas. Dit is voor haar een moment om te 
overleggen, eens te babbelen met de leerkracht. Het kan gaan over leerstof, maar ook over 
de thuissituatie van een leerling.  
Door dit te doen is ze zichtbaar voor de leerkrachten tijdens de lesuren, maar ook voor 
alle leerlingen van de klas en niet enkel voor de leerlingen die bij haar komen. Door de 
kinderen uit de klas te halen en vanuit een expertise met de kinderen te werken, 
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positioneert ze zichzelf boven de leerkracht. Ze plaatst de kinderen ook buiten hun 
gewone context.  
 
Ze gaat ook zeker 1 maal per dag naar de leraarszaal  zodat ze haar kunnen 
aanspreken of omgekeerd. “In de leraarskamer zullen ze sneller iets vertellen, er komen 
meer gesprekken op gang. Ze komen meestal pas naar mijn klas of ze mailen maar, als het 
echt over iets belangrijks gaat.” 
Hierdoor stelt ze zich niet alleen zichtbaar en bereikbaar op voor de leerkrachten, maar 
geeft ze ook haar plaats aan binnen het team. Ze situeert zichzelf hier niet buiten, maar 
zoekt hen actief op. Deze vlotte contacten, gesprekken over gemeenschappelijke 
bezorgdheden zijn zonder twijfel positief voor een goede samenwerking.  
 
Bij de kleuters komt ze 1,5 uur per week. Ze draait gewoon mee in de klassen met een 
beurtsysteem.“Ik vind het belangrijk dat ik hun gezichten ken zodat ik o.a. op het MDO 
weet over wie het gaat.”  
Op deze manier leert ze de kleuters kennen in hun klascontext. Ze gaat zich niet echt 
focussen op tekorten van de kleuters, maar ze ziet hen participeren in de klasgroep. Op 
dit moment kijkt ze naar hen vanuit een diversiteitsdenken.  
 
Leerkrachten komen regelmatig ook een kopie nemen in haar lokaal en dit geeft vaak 
aanleiding tot een informeel gesprek. 
Doordat het kopieerapparaat in haar lokaal staat en bijvoorbeeld niet in de gang of in de 
computerklas, zoeken de leerkrachten haar klas actief op. Dit gebeurt niet altijd met als 
doel haar te spreken, maar de mogelijkheid is er wel. Vanuit dit perspectief vergroot het 
kopieerapparaat haar zichtbaarheid. 
 
 “Toezicht op de speelplaats hebben we sowieso, in theorie moeten we dat niet doen maar 
dat zou voor wrevel zorgen. Iedereen doet toezicht (zelfs de mensen van het secretariaat). 
Ik vind toezicht houden een goede gelegenheid om de leerlingen te observeren of om met 
hen in gesprek te gaan. Omgekeerd kunnen ze mij ook aanspreken. Toezicht is waardevol.”  
Hierdoor kan ze de leerlingen eens observeren in een andere context. Meestal ziet ze 
hen in een situatie waarin ze moeten ‘leren’. Op de speelplaats zijn de leerlingen bezig 
met hun interesses, komen vriendschapsrelaties meer tot uiting, maken ze ruzie en 
lossen ze dit op,… Door dit te observeren draagt het ertoe bij dat ze een ‘totaler’ beeld 
krijgt van de leerlingen.  
 
Ze zit ook in de leerlingenraad. Ze wilt dat de kinderen haar kennen, ook al is ze geen juf. 
“Als ze je kennen, komen ze sneller naar je toe” 
Ze houdt zich niet enkel bezig met ‘zorg’ op school. De leerlingen leren haar kennen 
vanuit een ander perspectief. Op deze manier toont ze dat ze niet vast zit in haar rol van 
remediërende leerkracht, maar dat ze ook andere taken kan opnemen. In de 
leerlingenraad  gaat ze met  de kinderen wel  om in een gelijkwaardige relatie , ze 
krijgen er inspraak over acties op school. 
 
Een kleuterjuf stuurt haar een sms’je op haar gsm of ze dringend naar haar klas kan 
komen. De zorgcoördinator belt de leerkracht op en vraagt of ze nu moet komen of het ook 
onder de middag kan. Het gaat over een conflict met een andere juf ,daarom moet ze eens 
kunnen ventileren. “Als er iemand met een probleem zit, dan moet die zo snel mogelijk 
gehoor vinden. Het probleem kan dan wel later opgelost worden, maar ik vind het 
belangrijk om te luisteren naar de mensen als ze met iets zitten. Ook al moet je dan andere 
dingen even laten vallen, je moet je prioriteiten verleggen.” 
Een ouder belt de zorgcoördinator op haar gsm. Ze neemt de tijd om te luisteren en 
spreekt haar vriendelijk aan “Dag  L.”“Ik vermoed dat mijn nummer online staat. Het 
gebeurt af en toe dat ouders bellen tijdens de uren en zelfs nadien, dan twijfel ik ‘zou ik 
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opnemen?’ Ik vind het moeilijk om niet op te nemen dan. Als je een hele dag werkt als ouder 
is het niet altijd mogelijk om tijdens de uren te bellen. De nummers van de ouders die vaker 
bellen, sla ik op. Dan weet ik wie het is en kan ik nog beslissen om al dan niet op te nemen.” 
 
De mensen kunnen haar bereiken op haar gsm tijdens en na de uren. Alle leerkrachten 
hebben haar nummer en de ouders die hier naar vragen krijgen dit ook. Ze heeft er geen 
probleem mee dat ouders ‘s avonds nog bellen omdat ze er geen misbruik van maken. 
Dit is een persoonlijke keuze. Ze vergroot hierdoor haar bereikbaarheid voor  
leerkrachten en  ouders . Dit houdt ook een risico in. Door zoveel bereikbaar te zijn, 
vervagen de grenzen tussen haar werk en haar vrije tijd. Als ze op elke oproep ingaat, 
bestaat de kans dat ze steeds meer aangesproken zal worden en dat ze te kampen krijgt 
met een hoge werkdruk.  
 
Ze geeft aan dat er op een dag veel onverwachte wendingen zijn waardoor ze haar 
planning  aanpast. Ze heeft wel een agenda , maar als er iets tussenkomt dan wil ze daar 
zo snel mogelijk op inspelen (ouders of kind die aangeven haar te willen spreken,..) Ze  
vindt dat ze dan haar prioriteiten moet verleggen. Ze geeft zelf toe dat ze het moeilijk 
vindt om te bepalen wat ze wel en niet kan opnemen als taak. Ze vindt dit het moeilijkste 
aan de job en zegt dat ze meestal ingaat op een vraag. Ze geeft toe dat dit ook met haar 
karakter te maken heeft. Hierdoor geeft ze ook een signaal naar de mensen en krijgt 
haar positie bestaansrecht. Hierin schuilt een valkuil namelijk dat de zorgcoördinator 
zich onmisbaar opstelt en mensen afhankelijk maakt. 
 
“Het is voortdurend zoeken want eigenlijk past alles binnen ons takenpakket. Iedereen kan 
beroep doen op de zorgcoördinator: ouders, directie, kleuterjuffen, juffen van het lager 
onderwijs,...”  
 
“Vaak blijf ik onder de middag in mijn klas (sowieso tot half 1) en ook meestal tijdens de 
speeltijd als ik geen toezicht heb. Middagpauze is voor mij geen vrij moment. Ik ga wel één 
keer per dag naar de leraarskamer voor de contacten. Ik neem mijn werk niet graag mee 
naar de leraarszaal en als ik ga, blijf ik vaak hangen. Vaak krijg ik mijn werk niet af op 
school en neem ik het dan mee naar huis.” . 
 
De zorgcoördinator wordt heel vaak aangesproken door de leerkrachten. Minder naar 
de leraarskamer gaan, is een manier om zichzelf te beschermen en om met het vele werk 
om te gaan. Dan kan ze doorwerken.  Ze neemt sowieso al veel werk mee naar huis, 
maar op deze manier probeert ze dit in te perken. Het is belangrijk dat een 
zorgcoördinator zichtbaar en bereikbaar is, maar af en toe is het ook eens nodig om 
zichzelf af te schermen en ‘onzichtbaar’ te zijn. 
 
 “Dat is bij leerkrachten ook wel eens nodig. Als iedereen weg is tot rust kunnen komen en  
genieten van het kunnen doorwerken. Af en toe moet je ook eens afstand nemen.” 
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School 2 : Algemene schoolschets 

In de afgelopen 8 jaar heeft school 2 een aantal grote veranderingen ondergaan. Het 
schoolkorps is sterk gewijzigd, er is een nieuwe directrice aangesteld en de 
leerlingenpopulatie is zeer divers geworden. 

Door de vlucht van de Vlaamse kinderen en een stijging in het aantal leerlingen met een 
andere etnische achtergrond, zijn de klassen zo divers geworden dat er momenteel per 
klas, 1 kind Nederlands spreekt als thuistaal. De etnische afkomst van de 
leerlingenpopulatie is ook zeer uiteenlopend (Arabisch, Oosters, Afrikaans, ...);  
Nederlands is vaak hun derde taal. De ligging in de Brusselse rand, is de voornaamste 
reden van deze verandering, daar de leerlingenpopulatie grotendeels de buurtbevolking 
reflecteert. De zorgcoördinator geeft aan dat de Vlaamse kinderen wegtrokken van de 
school uit angst dat de toestroom van etnische minderheden een invloed zou hebben op 
de onderwijskwaliteit.  

Deze diverse doelgroep brengt een aantal uitdagingen met zich mee, zo moet er naast de 
taalproblematiek ook aan de cultuurverschillen tegemoet gekomen worden. De school 
zet zich hiervoor 100 procent in door o.a. op zoek te gaan naar methoden die meer 
aangepast zijn aan de leerlingen en het schoolfeest te vervangen door een multicultureel 
buffet. De zorgcoördinator doet veel taalprojecten, fungeert als tolk, organiseert lessen 
Nederlands voor de ouders en geeft avondcursussen over het lezen van schoolbriefjes. 
Daarnaast werkt de school samen met instanties uit de buurt, zo komen moedergroepen 
bv. de fruitnamiddagen verzorgen en hebben ze banden met het naburige rusthuis. 

De school kreeg reeds twee negatieve inspectieverslagen bij de doorlichting. Eind 2014 
wordt beslist of de school al dan niet mag openblijven, daarom wordt er volop ingezet 
op het verbeteringsplan om tegemoet te komen aan de eisen die de inspectie stelt. Een 
voorbeeld hiervan is de gerichtheid op testen en onderzoek als leidraad voor 
interventies en veranderingen.  

De zorgcoördinator oefent reeds 6 jaar deze functie uit en is van vooropleiding 
psychologisch assistent. Om voltijds benoemd te kunnen worden, iets waar ze veel 
belang aan hecht, heeft ze aanvullend een avondschoolopleiding gevolgd tot leerkracht. 

Door het werken met het zorgcontinuüm zijn leerkrachten de eerste schakel in het 
zorgproces. Op deze school hebben ze een grote verantwoordelijkheid en veel impact op 
veranderingsprocessen. De zorgcoördinator heeft hierdoor soms het gevoel niet op te 
kunnen tegen haar collega’s en schakelt dan de directeur of het CLB in om 
boodschappen over te brengen (bv. i.v.m. het minder roepen in de klas). 

Als laatste element willen we nog meegeven dat de school slachtoffer is van inbraken. 
Dit jaar werd er reeds 3 maal ingebroken waarbij er uit de klassen persoonlijk materiaal 
werd ontvreemd van leerkrachten, mede daarom bevatten deze nu nog amper 
waardevol materiaal. 
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School 2 : Analyse 
Zorglokaal : sfeer en prioriteiten 

 

         

 

 

 

Wat werkt er op haar in? 

Het zorglokaal is een kleine ruimte waar je maximaal met een tweetal leerlingen kan 
werken. Er staan twee tafels en vier stoelen opgesteld met daarnaast een bureautje met 
een stoel erbij. Wat meteen opvalt is de vele kastruimte en emmers verf die er 
gestapeld staan. Het lokaal bevat 1 raam dat natuurlijk licht meebrengt, het kijkt niet uit 
op een deel van de school maar op een autostrade. 

De kleine beschikbare ruimte maakt het werken met een groepje leerlingen in het lokaal 
haast onmogelijk. Aangezien deze ruimte tevens door diverse collega’s wordt gebruikt 
als materiaalopslagplaats (bv. om er overschotten van verf te bewaren), wordt het voor 
de zorgcoördinator moeilijk om het lokaal aan zich toe te eigenen. Zij is nochtans de 
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enige zorgverstrekker die hier dagelijks werkt wat bijdraagt tot een geïsoleerde positie 
t.o.v. het schoolteam. Het heeft zowel voor- als nadelen, zo faciliteert dit enerzijds het 
harde doorwerken en heeft ze er de nodige privacy maar kan ze anderzijds niet frequent 
tot spontaan overleg komen.  

Wat doet zij er mee? 

Niets geeft aan dat achter de gesloten bruine deuren het zorglokaal verstopt zit. Bij het 
binnenwandelen valt ons meteen de witte, strakke inrichting op. De enorme kast vol 
dozen en de centrale klok springen in het oog en aan de lange witte muur hangt centraal 
een kruisje. Tegen de deur hangt een ‘niet storen’ affiche en de lessenroosters van alle 
klassen. Op haar bureau staat een computer, verder niets. In het lokaal hangen geen 
foto’s, tekeningen, kaartjes, ...  

De zorgcoördinator geeft aan het meest trots te zijn op de kast vol dozen die centraal 
staat in haar lokaal; deze bevatten alle door haar afgenomen testen. Vroeger was hier 
geen aandacht voor, maar sinds het verbeteringsplan heeft het doelgericht werken aan 
belang gewonnen waarbij het baseren op testen een belangrijke eerste stap in die 
richting is. De zorgcoördinator neemt de testing af, verbetert ze en zorgt voor de 
opvolging.  Hierdoor verkrijgt ze macht en komt ze in een hiërarchische positie boven de 
leraren te staan. Ze vindt het een meerwaarde dat deze dozen zichtbaar en dichtbij 
worden bewaard en ze gebruikt ze als houvast in gesprekken. Zo kan ze er steeds naar 
teruggrijpen (bv. tijdens een oudergesprek) om zaken te staven vanuit objectieve 
informatie. Tegenover ouders neemt ze de rol van onderwijskundig expert op, die zich 
baseert op feitelijke gegevens. Het zal belangrijk zijn hierbij in de gaten te houden dat 
ouders eveneens de kans krijgen zich te tonen als ervaringsexperten over hun kind, 
zodat het gesprek kan gevoerd worden tussen gelijkwaardige partners. 

Een groot deel van haar tijd spendeert ze achter haar computer voor het vervullen van 
een aantal taken op schoolniveau, bv. procedures maken, vernieuwingen uitzoeken en 
outcome-onderzoeken analyseren. Inzake het verhogen van de onderwijskwaliteit, door 
middel van zorgvernieuwing, heeft de zorgcoördinator veel verantwoordelijkheid. Het 
uitvoeren van deze taken doet ze alleen, hierdoor beseffen leerkrachten vaak niet wat 
haar werk inhoudt wat ze echter tracht op te lossen door hierover een aantal keer per 
jaar uitleg te geven. Tijdens het opnemen van de rol van analist, waarbij ze outcome- en 
tevredenheidsonderzoeken bestudeert,  positioneert ze zich buiten het team als 
adviseur inzake het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast zal ze op 
vergaderingen waarbij ze vernieuwingen voorstelt, zich positioneren als voortrekker 
die samen met de leerkrachten aan de slag wil, bv. om STICORDI te introduceren in de 
klas. 

Op deze school is het remediëren van leerlingen een taak van de leerkracht en de 
zorgleerkracht. Wanneer de zorgcoördinator toch ingeschakeld wordt op kindniveau, 
gebeurt dit steeds op verplaatsing, daardoor voelt ze niet de noodzaak om het lokaal 
kindvriendelijk in te richten. In het weinige werken met leerlingen geeft ze een 
gehaaste indruk die voortkomt vanuit de efficiëntie waarmee ze met hen werkt. Zij 
tracht met hen op zo korte mogelijke tijd zoveel mogelijk te bereiken om hen zo snel 
mogelijk terug op klasniveau te brengen. Het verzorgen van het welbevinden van 
leerlingen ziet ze als de taak van leerkrachten waardoor ze zelf geen sociaal-emotionele 
gesprekken houdt, het lokaal is er dan ook niet aan aangepast. Door bewust de rol van 
vertrouwenspersoon niet op te nemen, geeft ze leerkrachten de mogelijkheid deze rol 
zelf te vervullen. Wanneer ze in het achterhoofd houdt deze ruimte niet te groot te laten 
worden, voelen leerkrachten zich hierin toch voldoende gesteund. Ze tracht 
leerkrachten te coachen door als expert te helpen bij het opzetten van projecten of door 
het opstarten van procedures. Deze zijn altijd beperkt in tijd waarna ze de taak weer uit 



 
 

38 

handen geeft aan de leerkrachten. Door de rol van expert op te nemen in de 
leerkrachtondersteuning, positioneert ze zich enerzijds superieur aan de leerkrachten 
(ze neemt tijdelijk over); maar door het terug te geven zal ze zich net op gelijke hoogte 
plaatsen. Ze wil zichzelf ook niet onmisbaar maken door teveel leerkrachttaken over te 
nemen en positioneert haar job dus als evenwaardig aan die van leerkrachten. Dit doet 
ze vanuit het werken met het zorgcontinuüm. Na het reflectiegesprek dat we met deze 
zorgcoördinator voerden, heeft ze besloten dit continuüm op het hangen in haar lokaal 
om er zelf vaker naar te kunnen teruggrijpen en leerkrachten er aan te herinneren. Ze 
positioneert zich op die manier dus boven het team, als verantwoordelijke inzake het 
navolgen van afgesproken kaders. Een superieure positie of een positionering boven het 
team dient in deze setting niet als eenzijdig negatief bekeken te worden, het zorgt ook 
voor steun, taakverlichting en expertise. 

De inrichting van het lokaal ziet ze niet als prioriteit en over de meeste vormgeving geeft 
ze aan er niet echt te hebben nagedacht. Ze verklaart dit door te zeggen : “ik woon hier 
niet hé”, waarmee ze aangeeft dat de tijd die ze op school doorbrengt, werktijd is. De 
weinige afleiding die de strakke inrichting met zich meebrengt en de voortdurende 
confrontatie met de klok passen binnen haar visie waarbij ze zoveel mogelijk wil doen 
op zo kort mogelijke tijd. Ze sluit ook steeds haar deur om zo weinig mogelijk te 
worden gestoord. De ‘niet storen’ affiche, een overblijfsel van een vervangster, hoeft zij 
niet te gebruiken omdat ze niet vaak gestoord wordt en wanneer de deur dicht is, de 
bezoekers aankloppen voor ze binnenkomen.  

Ze zit quasi voortdurend alleen en wanneer er toch een andere zorgverstrekker in de 
zorgklas werkt, verhuist zij van lokaal. De samenwerking met andere 
ondersteuningsfiguren is beperkt aanwezig, op die manier zijn de muren van het 
zorglokaal niet enkel letterlijke afsluitingen maar wordt deze ruimte ook figuurlijk een 
eiland apart.   

Leerkrachten stapelen hun materiaal in het zorglokaal , zo is 1 van de hoeken bezet met 
verfpotten. Dit geeft de zorgcoördinator niet het gevoel veel erkenning te krijgen voor 
haar job, daar deze ruimte, door de collega’s, niet wordt erkend als “haar lokaal”. 

Tegen de witte muur steekt het kruisje af, het contrasteert met de voor de rest strakke 
inrichting van het lokaal. Uit bevraging blijkt dat dit iets is wat de directie heeft 
opgehangen vanuit de katholieke schoolvisie en dat de zorgcoördinator hier geen belang 
aan hecht maar het gewoon laat hangen. 

Een viertal leerlingen lopen naar de eetzaal die tijdelijk dienst doet als zorglokaal en 
daarachter rent de zorgcoördinator. De kinderen trekken zelfs hun jas niet uit maar leggen 
snel hun boek open en beginnen zonder instructie in cadans te lezen. Na een 3-tal minuten 
zegt de zorgcoördinator “stop” en beginnen de leerlingen in stilte te volgen wat zij in 
sneltempo voorleest, wederom zonder inleidende uitleg. Nog geen 5 minuten later rennen 
de leerlingen na “zo dat was het” de geïmproviseerde zorgruimte uit naar hun klas. 

Deze werkwijze verbaasde en verraste ons tegelijkertijd. Deze beschreven dagelijkse 
leesinterventie is geen standaardmethode, maar bewijst zijn doeltreffendheid. Door de 
leesmomenten te spreiden over dagelijks korte blokken, is de concentratie hoog, de 
vooruitgang snel en missen de leerlingen weinig les in de klas. 

In de kasten van het lokaal zijn allerlei mappen terug te vinden met stappenplannen, 
documenten, ... De zorgcoördinator tracht alles van haar werk zoveel mogelijk te 
structureren & formaliseren en alles wat ze doet is gebaseerd op theorie en testing. Ze 
positioneert zich met deze handelingswijze tegenover de minder strikte en minder 
transparante structuur die de vorige zorgcoördinator gebruikte. Voor zichzelf, 
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leerkrachten en leerlingen creëert ze een zeer strikte ‘striated space’ waarbij alles loopt 
volgens afgesproken stramienen en er geen tijd of ruimte is om daarvan af te wijken.  

De zorgcoördinator kijkt overwegend naar leerlingen vanuit een ‘difference’ perspectief. 
Ze werkt remediërend en zet vooral in op de jongere jaren omdat ze die het meest 
veranderbaar vindt. Steeds dezelfde leerlingen moeten naar de zorgsessies komen en 
hier tracht ze hen probleembewust te maken : “ Ze zijn hier omdat het niet goed lukt in de 
klas, als ze komen om te spelen moeten ze terug” : leren staat dus lijnrecht tegenover 
spelen.  

Zelf heeft ze ook een gebrek aan ‘smooth space’, haar relatie met de directeur, enkele 
leerkrachten en zorgcollega’s loopt moeizaam.  

Wanneer we op het punt staan te vertrekken na het reflectiegesprek, roept ze ons nog 
terug. Het moet haar van het hart dat ze haar job als onzeker ervaart: “Vanaf volgend 
jaar neemt de directie mij uren af door een leerlingendaling”. Aangezien het aantal 
zorguren die een school krijgt toegewezen, in relatie staan met het leerlingenaantal, is 
de daling van de puntenenveloppe zorg, logisch (cf. supra). Ze is vooral teleurgesteld 
omdat het uren uit haar pakket zijn die worden weggenomen en niet van andere 
ondersteuningsfiguren. Ze vindt dat je als zorgcoördinator je job niet naar behoren kan 
uitvoeren als je deze functie op twee scholen bekleedt; hierdoor bevindt ze zich dus in 
een benarde situatie. Deze frustratie heeft ook invloed op haar houding, gedrag en werk. 

Niets in het lokaal geeft weg wie ze echt is. Op de school neemt ze de rol op van 
hardwerkende persoon. Dit is eveneens de enige rol die ze laat zien, waardoor ze een 
zekere afstand t.a.v. het lerarenteam bewaart. Deze afstand trekt ze volledig door in de 
scheiding van werk en privé door geen foto, kaartje of tekening op te hangen in het 
lokaal. 

Locatie : zichtbaarheid - bereikbaarheid – aanspreekbaarheid 
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Wat werkt er op haar in? 

De weg naar het lokaal is een zoektocht, in de hele school is geen pijl of bordje naar het 
zorglokaal te bespeuren. De klas ligt volledig afgezonderd op de zolderverdieping. Je 
moet de trap volledig volgen tot boven en dan twee deuren door om het lokaal te 
bereiken. Het verdiep herbergt naast de zorgklas enkel kasten en een toilet. 

Deze locatie vormt enerzijds een veilige haven waarbinnen ze kan doorwerken, 
anderzijds is het ook een extra barrière om contacten te leggen en in communicatie te 
gaan, omdat het haar isoleert van de rest van de school. Ook haar locatie werkt dus deze 
eerder aangehaalde geïsoleerde positie in de hand. 

Wat doet zij er mee? 

De ligging van haar lokaal/‘uitvalsbasis’ zorgt ervoor dat ze grote inspanningen moet 
ondernemen om zich zichtbaar, bereikbaar en aanspreekbaar op te stellen.  

De zorgcoördinator is vaak te vinden in haar lokaal om te werken op schoolniveau. 
Daarnaast loopt ze wel rond in het gebouw maar zelden merken we interacties op. In het 
secretariaat belt ze ouders in het Frans en op haar bureau verstuurt ze mails en stelt er 
aangepaste briefjes op.  

De zorgcoördinator heeft zich neergelegd bij haar afgelegen locatie en maakt er gebruik 
van om door te werken. Gezien het vele werk dat ze opneemt en de hoge werkdruk die 
ze ervaart, kijkt ze positief naar deze rust. Vroeger zat ze samen met de administratie en 
moest het eerste leerjaar telkens door het lokaal om naar hun klas te gaan. Dit ervoer ze 
als zeer storend, op dat vlak vindt ze de ligging nu beter.  

Ze vindt het persoonlijk niet nodig om het lokaal beter zichtbaar te maken door bv. 
verwijzingen op te hangen : “Ouders vinden het wel als ze zoeken en leerlingen haal ik zelf 
op”.  Ze geeft wel aan dat haar afgelegen lokaal in het verleden al voor misverstanden 
heeft gezorgd. Regelmatig moet ze bellen omdat ouders bv. aan de klas staan te wachten 
of het lokaal niet vinden. Sinds enkele maanden verduidelijkt ze daarom op de 
zorguitnodigingen, dat ze afspreken in het zorglokaal (zonder verdere uitleg).   

Ze vindt contact met leerkrachten belangrijk, maar deze moeten zelf de stap zetten naar 
het lokaal. Er is weinig gepland maar wel af en toe versnipperd, informeel contact bv. in 
de leraarskamer. Ze heeft echter de indruk dat ze steeds moet doorvragen omdat de 
leerkrachten niet veel uit zichzelf vertellen. Het zijn steeds dezelfde leerkrachten die 
spontaan meldingen komen doen terwijl ze over andere klassen niet veel weet. Tijdens 
contacten in de leraarskamer tracht ze zich te positioneren binnen het team, op gelijke 
hoogte met de leerkrachten. In haar manier van praten merkten we soms zelfs dat ze 
leerkrachten benoemt als personen die het meeste kennis bezitten op vlak van hun 
leerlingen en zich dus inferieur opstelt. Ze laat zorgvragen dan ook bijna altijd van hen 
komen. 

Ze houdt werk en privé strikt gescheiden en communiceert daarom niet met haar 
GSM. Daarnaast heeft ze geen telefoon op haar kantoor dus worden telefonische 
boodschappen doorgegeven via het secretariaat. Daar houden de 
secretariaatsmedewerkers een logboek bij, zodat boodschappen niet verloren gaan. Het 
feit dat telefonische contacten vaak via via verlopen, bevordert de relatie tussen zender 
en ontvanger niet. Ze is dus telefonisch wel (via via) aanspreekbaar maar door het 
onrechtstreekse contact is ze moeilijk bereikbaar. Door de moeite die ze neemt om 
steeds op het secretariaat te gaan bellen, merken we dat ze zich open en toegankelijk wil 
positioneren naar externen, dit wordt echter bemoeilijkt door het gebrek aan 
infrastructuur. 
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Ze geeft aan de (fysieke) scheiding met de klassen soms als eenzaam te ervaren. Zo 
verkleedt ze zich als enige van de school niet met carnaval. “Waarom zou ik? Om dan een 
hele dag alleen op mijn bureau te zitten?” Het gebrek aan juf-kind band ervoer ze vooral 
vroeger als zeer vervelend, nu heeft ze zich hier meer bij neergelegd. 

Ze tracht zich zichtbaar te maken door kinderen zelf op te halen in de klas of rij en op 
toezicht te staan. Tijdens deze momenten zien we weinig tot geen interactie met 
collega’s of leerlingen. Ze is overal zeer vluchtig om zo geen tijd te verspillen en loopt 
soms letterlijk over de speelplaats. Hierdoor is ze niet zo bereikbaar en is het maken van 
verbinding met haar moeilijk. Kinderen herkennen haar wel (als zorgcoördinator) maar 
kennen haar niet (bv. zelfs haar naam niet). De keuze die ze maakt in de rollen die ze 
opneemt, zorgt ervoor dat ze op andere vlakken taken niet kan opnemen; hierdoor staat 
ze verder van de leerlingen af. 

De communicatiemiddelen die ze kiest liggen in dezelfde lijn. Met leerkrachten en 
directie mailt ze vooral vanuit het idee hen niet te willen storen in hun werk. Wekelijks 
verschijnt er vanuit de directie elektronische post waarin alle nieuwtjes, informatie, 
taken, ... staan. Hierin schrijft de coördinator ook regelmatig een zorgrubriek. Aan 
ouders geeft ze briefjes mee of ze belt hen op. De grootste barrière doorbrekende 
handelingen stelt ze naar de (anderstalige) ouders toe. Contact met hen vindt ze zeer 
belangrijk, daar zij kernfiguren zijn in het zorgproces aangezien zij bepalen of er iets 
verandert of niet. Voor een goed contact, belt ze hen op en communiceert ze in het 
Frans. Ervaring heeft haar geleerd dat ouders sneller reageren en vaker opdagen 
wanneer ze hen telefonisch uitnodigt. Daarnaast houdt ze ook vormingen over en heeft 
ze aandacht voor de schriftelijke communicatie met hen. Ze waardeert de inspanningen 
enorm die de ouders ondernemen om in contact te blijven met de school. “Ouders willen 
echt wel weten wat er op die briefjes staat! Soms rijden ze ik-weet-niet-hoever naar 
iemand die ze kennen om dan beetje bij beetje te vertalen wat er op staat.”. Ze stelt de 
begrijpbaarheid van de boodschappen centraal door het gebruik van pictogrammen en 
korte zinnen en krijgt hier appreciatie van de ouders voor terug. De positionering die ze 
inneemt tegenover ouders is er een vol respect en tegemoetkomingen : ze plaatst zich 
op gelijke voet met hen. 
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School 3 : Algemene schoolschets 

School 3 is een college met een lange traditie (gesticht in de 17e eeuw). Van oudsher tot 
op vandaag staat de school bekend om zijn hoog opleidingsniveau. Leren en kennis 
opdoen zijn hier dan ook prioriteiten. Er zijn een beperkt aantal SES-leerlingen en het 
aantal kinderen met een leerachterstand zijn in vergelijking met andere scholen in de 
regio minder talrijk. In het schoolreglement wordt evenwel aangegeven dat 
leerbedreigde leerlingen extra aandacht en zorg krijgen. Ze opteren zoveel mogelijk 
binnen de klas te differentiëren en dit eventueel met de hulp van een zorgleerkracht. 
Leerlingen die een (tijdelijke) achterstand vertonen kunnen ook terecht bij de 
zorgcoördinator voor remediëring met als doel zo snel mogelijk terug aan te sluiten bij 
het klasniveau. De leerkracht geeft aan welke leerlingen dit zijn. 
 
De school heeft een zorgteam bestaande uit één voltijds ezorgleerkracht, één deeltijdse 
zorgleerkracht en een voltijdse zorgcoördinator. De zorgcoördinator heeft een diploma 
professionele bachelor lerarenopleiding in het secundair onderwijs en ze heeft nog een 
upgrade als master in de orthopedagogiek behaald.  
 
Binnen dit college merk je dat de nadruk ligt op kennis, structuur en respect. Het 
onderwijzend personeel wordt aangesproken met mevrouw of meneer. Er wordt 
structuur geboden door duidelijke regels te stellen en afspraken te maken en deze 
worden dan besproken met de leerlingen. In het geval dat deze regels en afspraken niet 
gerespecteerd worden, weten de leerlingen welke sancties er op volgen (bv. het 2e 
leerjaar 20 woorden schrijven, het 3e leerjaar 30 woorden, …). De directeur heeft een 
belangrijke rol binnen de school en ook binnen de zorg. Zijn inbreng is bepalend in de 
organisatie van de zorg op school. Hij bepaalt bijvoorbeeld dat er een groot aandeel naar 
het werken met leerlingen gaat. Hij vindt het belangrijk voldoende zorguren in te 
richten en draagt de eindverantwoordelijkheid.  
 
In het schoolreglement staat dat de ouders hoge verwachtingen hebben van de school 
m.b.t. de opleiding en opvoeding van hun kind. De school engageert zich hier dan ook 
sterk voor. In ruil daarvoor verwachten zij dan de volle steun van de ouders. 

 

School 3 : Analyse 
Zorglokaal : Sfeer en prioriteiten 
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Wat werkt er op haar in? 

De statige bibliotheek waarin de school haar zorgteam plaatst, straalt ‘studie en kennis’ 
uit en dit zijn prioriteiten binnen de school. Zodoende past dit lokaal binnen de waarden 
en geschiedenis van de school.  

Deze elementen kunnen ertoe bijdragen dat zorg verengd wordt tot activiteiten die 
gericht zijn op leren en kennis opdoen.  

Het lokaal is een donkere ruimte, het licht komt binnen langs twee kleine ramen. Daar er 
maar weinig daglicht binnen valt, moet er steeds met kunstlicht worden gewerkt. De 
ramen bevinden zich hoog waardoor men niet naar buiten kan kijken. Er is evenmin 
oogcontact met passanten in de gang, als de deur open staat, aangezien een  
bibliotheekkast het zicht belemmert. Dit impliceert weinig of geen contact met de 
buitenwereld en kan ertoe leiden dat zorg geïsoleerd komt te staan tegenover de rest 
van de school.  

Anderzijds biedt deze afscheiding discretie. Er is een vaste telefoon aanwezig in het 
lokaal wat vlotte contacten binnen en buiten de school mogelijk maakt. Er zijn in totaal 
vier zorglokalen in de school, maar de leden van het zorgteam (de zorgcoördinator, twee 
zorgleerkrachten en één stagiaire) krijgen elk hun bureau in deze ruimte. Het zorgteam 
krijgt dus letterlijk een plaats op de school en bijgevolg bestaansrecht.  
 
Deze ruimte wordt ook gebruikt voor de avondstudie, is daarom  ‘multifunctioneel’ en 
bijgevolg minder persoonlijk en specifiek.  

Wat doet zij er mee? 

Bij het binnenstappen van de grote oude bibliotheek die gebruikt wordt als zorglokaal, zijn 
we onder de indruk van de sfeer die dit lokaal uitstraalt. De wanden zijn voorzien van 
boekenrekken die van op de grond tot aan het plafond met boeken zijn gevuld.. Wanneer 
we deze nauwkeuriger bekijken, stellen we vast dat het geen recente boeken zijn. Een 
beetje verscholen ligt een “ik kan goed” spiegel.  Kaarten met woorden als  ‘dank u’, ‘ 
vriendschap’, ‘ geduld’ , ‘dromen’, ‘ontdekken’, ‘grenzen verleggen’ hangen omhoog in 
het lokaal. Aan de wand hangt een blad met studie afspraken. De vier bureaus staan 
twee aan twee, recht tegenover mekaar. Op een kast staan persoonlijke foto’s van de leden 
van het zorgteam (gezin) . Van de zorgcoördinator staat er wel een foto van haar alleen, 
maar niets vanuit haar privé. 

De bibliotheek is overgebleven van het oude klooster. De zorgcoördinator vindt het niet 
gemakkelijk om dit lokaal in te richten, daar er maar weinig plaats rest om iets omhoog 
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te hangen tussen de wanden met boeken. Het zou te druk over komen. Ze behoudt 
noodgedwongen dit authentiek lokaal met ‘bibliotheek uitstraling’, maar ze geeft aan dat 
ze liever de boeken zou wegdoen. Binnen een aantal jaar wordt het zorglokaal naar de 
bovenverdieping verplaatst en zal ze bijvoorbeeld kiezen voor witte muren.  
De uitstraling van de zorgklas, komt overeen met de prioriteiten van de school nl. leren 
en kennis opdoen. Tijdens onze contacten met de zorgcoördinator hebben we gezien dat 
ze deze prioriteiten ook opneemt in de zorg.  “De kinderen moeten de gepaste hulp 
krijgen om er te geraken.” Ze zet zorg voornamelijk in als een middel om de leerlingen bij 
te sturen zodat ze kunnen voldoen aan de gestelde normen. De directeur vindt het 
belangrijk dat er een groot aandeel van de zorguren gaat naar het werken met kinderen. 
Dit komt overeen met hoe de zorgcoördinator haar taken invult en haar tijd indeelt. Ze 
spendeert 70 % van haar tijd aan het werken op leerlingniveau en ze geeft aan dat ze 
hier zeer tevreden mee is. Ze werkt zowel preventief als remediërend. Preventief werkt 
ze bijvoorbeeld door o.a. in de zorgklas een les trager te geven aan de kinderen waarbij 
er moeilijkheden verwacht worden. Dit toont aan dat ze kijkt naar de leerlingen vanuit 
een ‘difference’ perspectief. Er wordt op voorhand bepaald wie moeilijkheden zou 
kunnen ondervinden. Hierdoor worden de leerlingen vast gezet in hun identiteit. De 
remediërende zorglessen die ze geeft, zijn meestal na een toets. Dit gaat dan 
voornamelijk over het bijsturen van leerlingen die een onvoldoende hebben op hun 
toets.  De leerlingen worden uit de klas gehaald en zij is de expert die het overneemt van 
de leerkracht. Door voornamelijk te werken op leerlingniveau geeft ze aan dat er weinig 
tijd over blijft voor administratie (bijvoorbeeld beleids- en handelingsplannen) en 
spendeert ze bijna geen tijd aan het coachen van leerkrachten. Wanneer ze preventief of 
remediërend werkt met de kinderen ligt de focus echt op de taak en is er weinig tijd 
voor zaken die niets met de leerstof te maken hebben. Ze wijst dan bijvoorbeeld naar 
het blad om hun aandacht opnieuw op de opdracht te richten. Ze doet dit bewust. Ze 
vindt dat de zorgtijd optimaal benut moet worden en dat het geen speeluurtje is. Tijdens 
deze momenten is er voornamelijk ‘striated space’. Er is bijna geen ruimte om te 
experimenteren. De focus ligt op de opdracht en hier wordt zeer weinig van afgeweken. 
Hierbij neemt ze de rol op van de remediërende leerkracht Ze gaat niet uit van een 
gelijkwaardige relatie ten aanzien van de leerlingen. Haar focus ligt op één identiteit van 
de leerling namelijk op zijn tekorten. Ze neemt dus actief op wat er op haar inwerkt 
namelijk de prioriteiten van de school en de gestructureerde omgang met mekaar. 
Wanneer de bel gaat, blijven de kinderen verder werken tot de opdracht af is. 
 
Tijdens onze contacten heeft ze aangegeven dat het welbevinden van de leerlingen 
belangrijk is voor haar. Ze zegt dat ze haar persoonlijke stempel wilt drukken door 
aandacht te schenken aan het zich goed voelen. We merken dat ze aan het zoeken is hoe 
ze het welbevinden van de leerlingen meer in het daglicht kan stellen. De ‘ik kan goed 
spiegel’ gebruikt ze voornamelijk tijdens socio-emotioneel getinte gesprekken. Deze 
spiegel helpt de kinderen iets goeds te zeggen over zichzelf. Ze zou graag een time-out 
zone in het zorglokaal inrichten, waar leerlingen, die er behoefte aan hebben, zich even 
kunnen  afzonderen.  Ze vindt een straf de juiste oplossing als de kinderen iets doen wat 
niet mag, maar overweegt ook een andere/bijkomende aanpak te integreren. Ze wilt ook 
nog meer voorwerpen in haar lokaal integreren die een sfeer helpen creëren waar de 
kinderen zich goed kunnen voelen, bijvoorbeeld een prikbord waar ze iets kunnen op 
hangen. Verder zet ze ook initiatieven op met het zorgteam, zoals de 
complimentenweek, om bij te dragen tot een goed welbevinden van leerlingen. Ze wilt 
verandering bekomen in de school, maar ze trekt hier de leerkrachten niet mee. Op deze 
manier blijven het geïsoleerde projecten in en door de zorg, maar worden er geen 
fundamentele veranderingsprocessen op touw gezet.  
 
De vier bureaus en het blad met studieafspraken wijzen erop dat het zorglokaal een 
gedeelde ruimte is. Elke avond wordt de ruimte gebruikt voor de studie. Het volledige 
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zorgteam werkt voornamelijk in het zorglokaal. Dit team bestaat uit de zorgcoördinator 
en twee zorgleerkrachten (één voltijds en één deeltijds). Gedurende het hele schooljaar 
is er een aantal dagen in de week ook een stagiaire ‘zorgverbreding en remediërend 
leren’ aanwezig. Volgend jaar komt er nog een voltijds zorgleerkracht bij (met 
leerkrachturen). Het is opvallend dat er voor gekozen wordt om met verschillende 
zorggroepjes in dit lokaal te werken, terwijl er nog drie andere zorglokaaltjes ter 
beschikking zijn. Als reden wordt aangegeven dat de andere lokalen te klein zijn en/of 
dat er een slechte akoestiek is. De verschillende groepjes leerlingen, elk met hun 
begeleider werken dus  tegelijkertijd in dit lokaal. Ze denkt dat de leerlingen het fijn 
vinden om te zien dat er nog andere kinderen naar het zorglokaal komen, al erkent ze 
dat er soms geluidshinder kan zijn van het werken van andere groepjes. Als er zaken 
moeten besproken worden die delicaat zijn, gaat ze wel naar een ander lokaal voor de 
nodige privacy. Wanneer er iemand belt op de vaste telefoon die in het lokaal staat, is 
het niet gemakkelijk om alles te horen en discrete zaken te bespreken als er 
zorggroepjes aanwezig zijn.  
Ze vertelt dat ze dit lokaal zeer graag deelt met het zorgteam daar het  mogelijkheden 
biedt om veel te overleggen. Ze houdt van de losse en open sfeer binnen het team en 
heeft er totaal geen problemen mee om voortdurend in de aanwezigheid van andere 
mensen te zijn. Ze neemt geen leidende  positie in in het zorgteam en onderscheidt zich 
bijna niet van hen. Haar positie als zorgcoördinator is onzichtbaar aanwezig tussen de 
andere zorgfiguren, ze gaat op in het geheel. 
 
De zorgcoördinator kiest er bewust voor om geen foto’s in het zorglokaal te zetten van 
haar privé. Ze vindt het belangrijk om privé en werk gescheiden te houden. Ze acht het 
noodzakelijk een bepaalde afstand te houden.  

 

Locatie : zichtbaarheid - bereikbaarheid – aanspreekbaarheid 
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Wat werkt er op haar in? 

Het zorglokaal is gelegen op de eerste verdieping. Het bevindt zich in de buurt van het 
secretariaat en het bureau van de directeur. Leerlingen en leerkrachten passeren er 
dagelijks meermaals als ze naar hun klas gaan. Deze ligging heeft een positieve invloed 
op de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het zorgteam en dus ook van de 
zorgcoördinator.  

Wat doet zij er mee?  

De zorgklas is het centrale punt van waaruit ze werkt. De activiteiten van de 
kangoeroeklas gaan er ook door (wekelijks moment met hoogbegaafde leerlingen), ze 
werkt er remediërend met de kinderen, ze heeft er gesprekken met ouders, ze doet er 
haar administratieve taken… Toch onderneemt ook zij acties om buiten de grenzen van 
het lokaal te breken. Hieronder bespreken we welke initiatieven ze onderneemt om 
zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar te zijn. 
 
Wanneer we ’s morgens aankomen in haar zorgklas, vraagt ze ons of we mee willen gaan 
naar de leraarskamer. Ze zegt dat ze daar in de pauzes meestal naartoe gaat. Wanneer 
we binnen komen, begroet ze iedereen door ‘goedemorgen’ te zeggen en een hand te geven. 
Dat is blijkbaar een gewoonte onder het personeel. Ze neemt plaats tussen de leraren en 
voert korte informele gesprekken met hen. In de leraarskamer hangt een open, vriendelijke 
sfeer. 
Ze wil bewust naar de leraarskamer gaan zodat ze haar kunnen aanspreken en ook 
omgekeerd. Ze vindt dit contact belangrijk en dat zien we onder andere doordat ze 
letterlijk plaats neemt in het lerarenteam. Op zo’n momenten is ze heel zichtbaar en 
bereikbaar. Vroeger ervoer ze deze momenten eerder als vermoeiend  omdat er veel 
vragen op haar werden ‘afgevuurd’. Ze ging toen met een notitieboekje naar de 
leraarszaal. Nu ze al meer dan een jaar op de school werkt, is ze hier meer aan gewend 
en kan ze er beter op inspelen. Het notitieboekje neemt ze niet meer mee. 
Hierdoor stelt ze zich zichtbaar, aanspreekbaar en bereikbaar op. Ze positioneert zich 
op zo’n moment binnen het team.   
 
De complimentenweek is een initiatief van het zorgteam en start vanaf vandaag. Ze gaat 
van klas tot klas om uitleg te geven over het project.  
Door dit de doen leren de leerlingen haar kennen vanuit een ander perspectief. Ze is niet 
enkel de leerkracht in de zorgklas die werkt met bepaalde kinderen, maar zet ook 
initiatieven op poten die gelden voor de hele school. Ze vergroot haar zichtbaarheid. 
 
Boven de bruine deur van de zorgklas heeft ze een kleurige ‘zorgboog’ gehangen. In de 
gang staan enkele stoelen waar de mensen kunnen wachten aan het secretariaat. Het 
bureau van de directeur bevindt zich dichtbij het zorglokaal. Recht tegenover het 
zorglokaal hangt een groot prikbord waar posters op hangen o.a. over het CLB, GON-
begeleiding, posters tegen pesten… Naast de deur van de kangoeroeklas is er een groot 
bord met  ‘kangoeroeklas’ erop,  met  informatie over de thema’s waaraan gewerkt wordt. 
 
De zorgboog en het prikbord met de posters maken de aanwezigheid van de zorgklas 
duidelijk. Ze maakt van de goede locatie gebruik om zorg buiten het lokaal te brengen en 
zo haar zichtbaarheid te vergroten. De speelse, kleurrijke zorgboog met het woord zorg 
aan, verkleinen de barrière om het lokaal binnen te gaan. Het meest trots is ze over de 
werking in ‘de kangoeroeklas’ (voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid) 
en dit is te merken aan het grote bord naast de zorgklas, dat naar buiten toe 
verduidelijkt welke thema’s hier aan bod komen. Over de taalklas voor anderstalige 
leerlingen daarentegen gebeurt dit echter niet . Wanneer we haar hier mee 



 
 

47 

confronteren, zegt ze dat ze hier nog niet over heeft nagedacht en dat ze dat inderdaad 
zou kunnen doen.  
Hierbij neemt ze onbewust een voorkeurspositie in ten aanzien van de sterkere 
leerlingen. De kinderen die onder de norm presteren krijgen  geen zichtbare plaats van 
haar en dus eerder  een ondergeschikte positie toebedeeld.  
 Het past binnen de sfeer van de school, die algemeen bekend staat om zijn ‘hoog 
niveau’. Heel wat ouders schrijven hun kind hier in omdat bekend staat dat hier een 
kangoeroewerking is. Op deze school zijn kinderen met een leerachterstand in de 
minderheid. Ze neemt dus actief op wat er op haar inwerkt en bevestigt de realiteit.  

De ligging van het zorglokaal en de invloed van de directeur op zorg is sterk 
gerelateerd. De directeur vormt een spilfiguur binnen zorg. Hij bepaalt de uurverdeling, 
het maximum aantal leerlingen per zorggroep (7), controleert het zorgbeleid en keurt 
projecten goed. De zorgcoördinator ziet dit, door de goede relatie die ze met de 
directeur heeft, niet als barrière maar ervaart het als steun. Ze overleggen vaak en de 
directeur neemt de beslissingen. De directeur beperkt haar mandaat om autonoom 
beslissingen te nemen en een leidende positie in te nemen. 

Ze gaat de kinderen steeds ophalen in hun klas.“Vroeger gingen ze bij mij rechtstaan 
toen ik binnen kwam, net zoals bij de directeur, maar dit wou ik niet.” 
Als ze in de klas komt, begroet ze de leerkracht en de kinderen. Ze begint een gesprek met 
de leerkracht over de leerstof die ze zal geven in de zorgklas. Ze gaat ook in op vragen van 
de leerkracht. Nadien stapt ze met de leerlingen naar buiten en deze lopen in stilte met 
haar mee. Ze wachten automatisch op vaste plaatsen op de weg naar de zorgklas. 
Wanneer een leerling begint te praten zegt ze ‘sst’. Als ze aankomen aan de zorgklas gaan 
ze uit zichzelf in een rij staan voor de deur. Een leerling houdt voor haar de deur open. In 
de klas spreken ze haar aan met mevrouw.  
Door de kinderen zelf op te halen in hun klas vergroot ze haar zichtbaarheid naar de 
leerkracht en alle leerlingen van die klas. Ze staat open voor vragen van de leerkracht en 
is dus bereikbaar voor hem/haar. Ze neemt een remediërende rol op zich en laat de 
leerkrachten vaak aangeven welke leerstof ze elk zorgmoment moet behandelen. 
Wanneer ze met de leerlingen naar het zorglokaal gaat, laat ze dit verlopen volgens de 
regels van de school, namelijk in stilte en zeer gestructureerd. Op zo’n moment is ze wel 
zichtbaar voor deze leerlingen, maar niet bereikbaar. Ze zien haar wel, maar kunnen 
haar niet aanspreken over iets dat hen bezig houdt. Ze spreken haar ook aan met 
mevrouw, wat formeel overkomt en een afstand schept. Hierbij neemt ze een eerder 
dominante rol op waarbij de leerlingen zich niet mogen uiten. Er is geen sprake van een 
gelijkwaardige relatie ten aanzien van de leerlingen. Ze zet zich boven de leerlingen. 
Anderzijds vertoont ze ook een lichte weerstand tegen deze manier van omgaan met de 
leerlingen aangezien ze liever niet heeft dat de kinderen voor haar gaan rechtstaan als 
ze binnen komt in de klas.  
 
“Briefjes voor de ouders worden via mail verstuurd, er worden doorgaans geen briefjes 
meer meegegeven met de kinderen. De kinderen die  thuis geen computer hebben, krijgen 
wel nog een papieren briefje mee. Ik communiceer ook meestal met de ouders via mail. Ze 
kunnen ook bellen naar de school en het secretariaat verbindt hen door naar de telefoon 
in de zorgklas. Ik zou nooit mijn privénummer geven en ook mijn e-mails verstuur ik 
vanuit het e-mailadres van de zorg.”                                        
Ze stelt zich dus voornamelijk virtueel zichtbaar en bereikbaar op voor de ouders. Ze 
zoekt in mindere mate persoonlijk contact op met de ouders, hierdoor positioneert ze de 
ouders buiten de school en buiten het zorgtraject van hun kind. Er wordt medegedeeld 
aan de ouders wat de bevindingen zijn op school, maar er wordt geen beroep op hen 
gedaan als expert. Hierdoor positioneert de zorgcoördinator zich boven de ouders. Door 
de meeste communicatie met ouders via mail te laten verlopen, wordt er een scheiding 
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gemaakt in de leerlingenpopulatie namelijk een grote groep kinderen bij wie 
mailverkeer mogelijk is versus een kleine groep die niet over deze mogelijkheid 
beschikken. Er moet anders gehandeld worden tegenover deze twee groepen en dit 
plaatst haar in een binaire realiteit. De ouders moeten eerst bellen naar het 
secretariaat, dan pas komen ze terecht in de zorgklas. De persoon die op dat moment het 
dichtst bij de telefoon is, neemt op en geeft door aan de persoon in kwestie. Deze 
verschillende stappen kunnen een barrière vormen om de zorgcoördinator op te bellen. 
Tijdens haar werk op school is ze zeer weinig alleen en dat daar kan ze vrede mee 
nemen. Ze is graag in gezelschap en gebruikt dit om te leren van anderen en veel te 
overleggen. Wanneer ze thuiskomt, komt ze tot rust. Daar is ze een kalm persoon die 
geniet van de stilte. Ze houdt deze scheiding dan ook graag strikt. Zo zal ze altijd bellen 
met de telefoonverbinding in het lokaal maar nooit met haar eigen privénummer. Zelfs 
het versturen van e-mails gebeurt steeds met het adres van de zorg. Dit strikt 
gescheiden houden van werk en privé zorgt bij haar voor balans en compensatie van de 
drukke werkdagen. 
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6. Conclusie  
 

Waar we aan het begin van deze masterproef volgende onderzoeksvraag poneerden : 
“Welke invloed heeft plaats op de positie van de zorgcoördinator en welke 
handelingsmogelijkheden vertonen ze hier tegenover?”, zullen we binnen dit deel 
trachten om hierop een antwoord te formuleren. 
 
De zorgcoördinator wordt beïnvloed door de context van de school. De school bepaalt 
namelijk de  plaats die hij letterlijk en figuurlijk krijgt. Het toegewezen krijgen van een 
plaats in de schoolgebouwen zegt iets over het bestaansrecht dat de school verleent aan 
de functie van deze zorgcoördinator. Het lokaal en de locatie ervan staan in relatie met 
het belang dat de school hecht aan de zorgwerking. Wanneer een school zorg hoog in het 
vaandel draagt, zal dit vaak resulteren in een groot en goed uitgerust lokaal op een 
centrale of goed gelegen plaats. Wanneer de school daarentegen zijn prioriteiten elders 
legt, kan het zijn dat de zorgcoördinator zich moet behelpen met weinig middelen en 
een afgelegen (rest)lokaal. Een centrale plaats duidt op een centrale positie en een 
slechter gelegen lokaal op een positie die meer op de achtergrond staat. Als kritische 
noot dienen we toch op te merken dat de school steeds afhankelijk blijft van haar 
architectuur en bijgevolg soms beperkt is in keuzes.  

De school geeft de zorgcoördinator ook een figuurlijke plaats. De zorgwerking kadert 
binnen de schoolvisie en is hiervan ook deels afhankelijk, bijgevolg beïnvloedt dit ook 
welke positie de zorgcoördinator toegewezen krijgt. Wanneer een school kiest om 
leerstof- of net leerlinggericht te werken, heeft dit een invloed op de zorgwerking. De 
directie beïnvloedt de manier waarop de zorgcoördinator zijn werk spreidt over drie 
niveaus (nl. school-, leerkracht- en leerlingniveau) en bijhorende focussen. Daarnaast is 
er binnen de job van zorgcoördinator ook vrije ruimte waarbinnen ze zelf keuzes maken 
en eigen klemtonen leggen. 

Uit ons onderzoek blijkt dat de handelingsmogelijkheden van zorgcoördinatoren  sterk 
kunnen variëren binnen een continuüm van meegaan in de positie die de school hen 
toeschrijft enerzijds tot het zelf bepalen van posities anderzijds. De door ons 
onderzochte scholen gaan allemaal sterk mee in de leerstofgerichte visie van hun 
school; dit weerspiegelt zich grotendeels in de zorgwerking door hun stoornisgerichte 
aanpak. Toch zien we dat de 3 zorgcoördinatoren naast dit remediërend werken ook 
initiatieven opzetten om bv. aandacht te hebben voor talenten, welbevinden van 
leerlingen en de kracht die in leerkrachten schuil gaat. Deze projecten worden echter 
niet aan de pedagogie van de school gekoppeld en blijven geïsoleerd bestaan. 

Door het nauwkeurig bestuderen van de zorglokalen hebben wij getracht deze 
handelingsmogelijkheden te analyseren. Wij hebben steeds bevraagd of zichtbare 
elementen in hun lokaal met een bewust doel aanwezig waren en wie hiertoe het 
initiatief had genomen. Resultaten toonden aan dat de persoonlijk ingerichte  omgeving  
waarin de zorgcoördinatoren zich bevinden, veel vertelt over de sfeer die ze creëren, de 
keuzes die ze maken in hun werking, alsook over prioriteiten die ze zelf stellen. Door de 
manier waarop ze hun zorglokaal als veilig eiland gebruiken of net acties ondernemen 
om het isolement, dat hun locatie soms vormt, te doorbreken, positioneren ze zich als 
los individu buiten het team of trachten ze zich net zichtbaar, aanspreekbaar en 
bereikbaar op te stellen. Hierdoor krijgen we een idee over de taken die ze opnemen, de 
manier waarop ze werken en welke visies op zorg, diversiteit, … hierachter schuilgaan. 
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7. Discussie 
 

7.1 Interpreteren van resultaten 

Door te kijken door de bril van ‘plaats’ zijn we heel wat te weten gekomen over de 
posities die de zorgcoördinatoren kunnen innemen, wat er op hen inwerkt alsook hoe ze 
hier mee omgaan. De manier waarop ze hun ruimte inrichten, gebruiken en zich 
verplaatsen zegt iets over hun visie op zorg, diversiteit en de taken die ze opnemen. 

Allereerst bespreken we hoe de onderzochte zorgcoördinatoren hun taken op de 3 
niveaus (school, leerkracht, leerling) invullen. We hebben hierbij aandacht voor de 
rollen en posities die ze krijgen toegewezen en opnemen. Daarnaast zullen we tevens 
niveauoverschrijdend beschrijven welke acties ze ondernemen om zich zichtbaar, 
aanspreekbaar en bereikbaar op te stellen. 

Graag willen we nog opmerken dat de hieronder beschreven analyses gebaseerd zijn op 
personen en dus onderhevig zijn aan hun voortdurend veranderende identiteit 
naargelang de tijd, context, ervaringen, ...  

Takenpakket op drie niveaus 

De bekomen resultaten liggen in de lijn van onze verwachtingen. Literatuur geeft  aan 
dat het takenpakket van de zorgcoördinator zo ruim is dat er keuzes moeten gemaakt 
worden bij de uitoefening van hun job (Struyf et al., 2012). Het is belangrijk dat 
zorgcoördinatoren deze afbakening voldoende voor zichzelf en naar anderen toe maken, 
zodat het duidelijk is voor welke problemen en vragen zij instaan. Van Dessel (2013) 
stelt dat wanneer de zorgcoördinator dit niet doet deze zich verantwoordelijk kan gaan 
voelen voor alles wat zich aanbiedt op vlak van zorg en ze hun werk en de eraan 
verbonden druk niet kunnen coördineren. Hij geeft aan dat vanuit deze 
verantwoordelijkheidszin de verleiding groot is om zichzelf te profileren als persoon die 
voor iedereen klaar staat en voor elk probleem meteen een oplossing heeft. Op die 
manier stelt de zorgcoördinator zich als expert boven de leerkrachten en hierin schuilt 
de valkuil dat hij zich onmisbaar opstelt en mensen afhankelijk van hem maakt. Om dit 
te voorkomen, zou de zorgcoördinator de leraren moeten ondersteunen in de 
ontwikkeling van hun competenties. Wanneer leraren het gevoel hebben dat er zich 
verandering heeft voorgedaan door hun bijdrage heeft dit een positief effect op hun 
voldoening. Hierdoor zullen ze zich bij het opnieuw aandienen van een gelijkaardige 
situatie, competenter voelen om hiermee om te gaan (Van de Putte et al., 2010). 
In school 1 vinden we dit terug : zo geeft ze zelf aan dat ze het moeilijk vindt om te 
bepalen wat ze wel of niet kan opnemen als taak, hierdoor ervaart ze een hoge 
werkdruk en neemt ze ook veel werk mee naar huis. De zorgcoördinatoren bepalen 
echter niet volstrekt autonoom de keuzes m.b.t. de afbakening van hun job.  De context , 
de geschiedenis van de school, plaats en diverse andere factoren kunnen hierop een 
significante invloed hebben. 
 
Een belangrijke schakel in het maken van deze keuzes is de directeur, die binnen de 
ruime schoolwerking een sleutelrol heeft en onmisbaar is in het realiseren van een 
zorgdragend schoolklimaat (DiPaola & Walther-Thomas, 2003). Als 
eindverantwoordelijke bepaalt hij in grote mate welke autonomie de zorgcoördinator 
krijgt. Daarnaast beslist hij ook de manier waarop tijd wordt ingedeeld en taken worden 
uitgevoerd. Dit alles kan versterkend of afremmend inwerken op de jobuitoefening van 
de zorgcoördinator. Het mandaat dat deze verkrijgt van de directeur zal beïnvloeden 
welke rollen en posities hij zal opnemen.  
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Uit ons onderzoek blijkt dat er hierin grote verschillen bestaan van school tot school, 
gerelateerd aan de figuurlijke ruimte die de zorgcoördinatoren krijgen voor hun job. De 
stellingen die Deleuze aanhaalde werden bevestigd door ons onderzoek. In school 3 
geeft de directeur sterke sturing over de manier waarop de zorgcoördinator haar tijd 
indeelt of haar taken uitvoert, bijvoorbeeld maximum 7 leerlingen per zorggroep. Deze 
grote ‘striated space’ zorgt  ervoor dat ze sneller contextinvloeden zal opnemen. Op 
school 2 krijgt de zorgcoördinator ruimte om manager te zijn van 
vernieuwingsprocessen bijvoorbeeld STICORDI introduceren in de klas. Op school 1 
krijgt de zorgcoördinator meer vrijheid om zelf haar planning te bepalen waardoor ze 
flexibel is in de aanpassing ervan wanneer er zich onverwachte dingen voordoen en ze 
dan haar prioriteiten kan herleggen. Hier zullen ze door het ervaren van meer ‘smooth 
space’, zich zelf meer kunnen profileren zoals ze zelf willen (Deleuze & Guattari, 1987). 
Uit ons onderzoek blijkt tevens dat de locatie van de zorgklas ten opzichte van het 
bureau van de directeur iets kan vertellen over de betrokkenheid en mate van 
supervisie. Bij school 3 bevindt het bureau van de directeur zich op dezelfde gang als het 
zorglokaal en is de sturing van de directie op de zorgwerking groot. Bij school 1 en 2 
zien we daarentegen dat het lokaal verder weg is gelegen van het bureau en dat de 
invloed beduidend minder groot is. 
 
Een kritische noot die we hierbij toevoegen is dat de directeur en als gevolg ook de 
zorgcoördinator steeds in sterke mate beïnvloed wordt door de druk die de samenleving 
uitoefent op het onderwijs en waar ze niet of moeilijk onderuit kunnen. In het 
neoliberale idee dat Europa aanhangt staat het efficiënt besteden van kapitaal centraal. 
Dit dominante discours werkt in op de positie van de zorgcoördinator en deze neemt het 
actief op. Dit blijkt eveneens uit ons onderzoek door het belang dat wordt gehecht aan 
expertise, bijscholing, het baseren op en afnemen van testen en het onmiddelijk moeten 
voorzien in oplossingen (Massimiliano, 2013).  
 
Ondanks het belang van een goede taakafbakening dat wordt beschreven in de 
literatuur zien we dat zorgcoördinatoren dit moeilijk vinden. Rond de tafel zitten met 
het hele schoolteam lijkt ons een geschikte oplossing. Onze masterproef geeft handvaten 
om te reflecteren over de positie en rollen die de zorgcoördinatoren opnemen en om 
hun gemaakte keuzes hieromtrent te herbekijken. Hierbij moeten ze zich afvragen of de 
taken die ze uitvoeren in overeenstemming zijn met wat ze zelf belangrijk vinden of , of 
ze hievoor kiezen omdat ze moeten (druk van school, team, maatschappij). Daarnaast 
dienen ze zich bewust te zijn van de impact die ze hebben op leerkrachten en deze 
trachten te activeren zodat zorgcoördinatoren zich op leerlingniveau overbodig maken.  
 
Zoals reeds in de inleiding van dit onderdeel aangegeven dient de zorgcoördinator zijn 
tijd te verdelen over het vervullen van taken op drie niveaus (Nauwelaerts, 2007). Uit 
ons onderzoek hebben we vastgesteld dat niet elk niveau evenveel aandacht krijgt, dit 
zullen we hieronder bespreken. 
 
Schoolniveau 

De aanwezigheid van een computer in het lokaal, stelt de zorgcoördinator in staat 
enkele belangrijke taken op zich te nemen inzake beleid, vernieuwingen, onderzoek en 
administratie. Een aantal taken hiervan indiceren het werken op schoolniveau, 
hetzelfde geldt voor het gebruik van telefoon/GSM, daar dit vaak weergeeft dat ze in 
contact staan met externe zorgverleners en ouders.   

De zorgcoördinator staat met zijn ruime zorgtaak niet alleen en neemt een positie in 
t.o.v. andere ondersteuningsfiguren. Hij is verantwoordelijk voor het overleg en 
coördinatie met leerkrachten, eventueel andere interne zorgondersteuners en 
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externen. Deze coördinatie houdt in dat hij steeds de focus legt op waar ze samen 
naartoe willen en wie welke taak op zich neemt.  

Ons onderzoek toonde ook aan dat zorginitiatieven die in de vorm van projecten 
worden opgezet geen permanente invloed hebben op het schoolbeleid. We zien dat deze 
tijdelijk hun effect hebben maar doordat ze niet zijn gekoppeld aan de pedagogie die 
leerkrachten uitdragen, worden deze waarden niet opgenomen in de dagdagelijkse 
werking. De zorgcoördinator zal dus leiderschap moeten opnemen om de 
zorginitiatieven te koppelen aan het schoolbeleid en de pedagogie van de school. 

Leerlingniveau 

De grootte, inkleding en tafelsetting van het zorglokaal kan duidelijk maken in welke 
mate de zorgcoördinator werkt op leerlingniveau. School 1 en 3 hebben een lokaal en 
materiaal ter beschikking dat zich hiertoe leent terwijl het zorglokaal van school 2 door 
haar beperkte omvang hiervoor minder geschikt voor is. Het geeft een indicatie of 
kinderen geremedieerd worden in of uit hun klas en of er in het lokaal sociaal-
emotionele gesprekken doorgaan. Leerstof- of leerlinggerichtheid zijn bepalend voor de 
inrichting van het zorglokaal. Biesta (2011) is de mening toegedaan dat onderwijs 
keuzes maakt op vlak van 3 soorten doelen : kwalificerende (kennis en vaardigheden), 
socialiserende (o.a. milieueducatie en burgerschapsvorming) en subjectiverende (wie, 
wat, hoe is het individu zelf en in relatie met anderen). Alle scholen werken steeds 
tegelijk aan deze 3 doelen maar ze leggen er wel elk hun specifieke klemtoon op (Biesta, 
2011). De door ons onderzochte scholen waren vooral kwalificerend gericht. Wat we 
opmerkten was de nog steeds vrij klassieke manier van lesgeven die we terugvonden 
binnen de klas- en zorgwerking, waarbij de volwassene de leerlingen kennis en 
vaardigheden meegaf in de vorm van ‘ik spreek en jij luistert’. Wanneer een kind tijdens 
de zorgsessie iets wou vertellen, zagen we in ons onderzoek regelmatig dat dit werd 
afgeblokt om terug te keren naar de leerstof. De bevraagde zorgcoördinatoren maken 
een duidelijke scheiding tussen leren en leven. De door beide partijen aangebrachte 
informatie wordt niet als gelijkwaardig beschouwd. Door zich als zorgcoördinator boven 
de leerlingen te stellen wordt deze informatie geprofileerd als belangrijker en wordt de 
stem van de leerlingen minder aanhoort.  

Rinaldi zet zich hiertegen af en spreekt over de ‘pedagogy of listening’ waarbij leren 
ontstaat vanuit de uitwisseling van theorieën tussen kinderen, groepen en volwassenen. 
Zij omschrijft deze wijze van kennisoverdracht als een manier om theorieën te laten 
doorleven, doordat deze zijn bedacht en herdacht, zijn ontstaan in samenwerking en 
verrijkt door velen. Deze manier van luisteren toont aan dat kinderen veel oppikken 
door anderen te aanhoren en hierop te mogen reageren, maar dat dit ook voor 
volwassenen een duidelijke meerwaarde biedt. Door als volwassene met kinderen te 
zoeken naar ‘meaning’/betekenis, beschouwt Rinaldi kinderen als actieve leerders die al 
van jongs af aan kunnen luisteren en een stem hebben. De focus ligt hierbij dus niet op 
kennisoverdracht maar op het zelf kennis verwerven door toedoen van volwassene en 
groep (Rinaldi, 2001). Ze schrijft op deze manier aan de zorgcoördinator een 
begeleidende houding toe. Het laten weerklinken van de stem van kinderen staat bij een 
aantal scholen wel in hun werkplan ,maar komt in de praktijk nog weinig tot uiting.  

De ‘pedagogy of listening’ geeft aan dat kinderen beschikken over sterktes die bijdragen 
in groepsprocessen. Uit ons onderzoek bleek echter dat in de praktijk de rijke 
identiteiten van kinderen worden verengd naar een eenzijdige focus op hun 
beperkingen, door hen te categoriseren en labels toe te kennen. Dit past binnen het 
stoornisdenken, waarbij het toegekende label een startpunt is voor zorg op maat met 
als doel naar de norm toe te werken. Het uit de klas halen van leerlingen die boven of 
onder de norm presteren, zien we als dominante aanpak binnen de 3 bestudeerde 
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scholen. Door de leerlingen uit de klas te halen om te remediëren positioneren ze zich 
als expert boven hen waarbij de leerlingen zelf niet de kans krijgen om expert te zijn 
over hun leerproces. Een valkuil bij het uit de klas remediëren, is dat het kind buiten de 
klasgroep komt te staan, wat haaks staat op de inclusiegedachte die we hieronder zullen 
bespreken. Het is wel aannemelijk dat dit label wordt gegeven binnen de neoliberale 
kijk. Door kinderen in een categorie te stoppen, ontschuldig je de onderwijsverstrekkers 
en het geeft een verklaring waarom deze leerlingen niet hoeven te voldoen aan de eisen 
die de samenleving stelt. Wanneer een kind met een bepaald label de eindtermen niet 
haalt, wordt dit door de maatschappij aanvaard. Dit is niet het geval wanneer dit over 
een  kind zonder label gaat.  

Butler wil deze normatieve categorieën doorbreken die mensen vastzet in stabiel 
omlijnde identiteiten. Dit sluit aan bij het diversiteitsdenken waarbij de leerling niet 
gereduceerd wordt tot zijn problematiek, maar de verscheidenheid wordt gezien als een 
meerwaarde. De zorgcoördinator moet hierbij leerkrachten ondersteunen in het 
omgaan met diversiteit, kinderen aanspreken op hun talenten en 
veranderingsprocessen managen op de school om inclusief onderwijs mogelijk te maken 
(Jackson & Mazzei, 2012) & (De Schauwer, Vandekinderen, & Van De Putte, 2011). Door 
deze agency op te nemen vanuit het diversiteitsdenken, kan de zorgcoördinator deze 
categorieën doorbreken en op deze manier loskomen van het huidige discours 
(stoornisdenken). 
 
Daarnaast valt het ook op dat het geloof in veranderbaarheid afneemt naarmate de 
leerlingen ouder worden. In ons onderzoek zetten alle scholen procentueel meer 
remediëringstijd in op de eerste leerjaren dan op de oudere klassen. Dit zegt veel over 
hun kijk naar kinderen vanaf het 4e leerjaar als ‘verloren moeite’.  Zoals we hierboven 
reeds benoemd hebben is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat mensen 
voortdurend in ontwikkeling zijn. Er kan dus niet gesteld worden dat jonge kinderen 
vanaf 10 jaar onveranderbaar zijn. De zorgcoördinator heeft de verantwoordelijkheid 
hierop aandacht te vestigen en deze tendens te doorbreken. 
 
De functie van de zorgcoördinator is ontstaan vanuit het decreet gelijke 
onderwijskansen, dat tegemoet moet komen aan de tendens van differentiatie en 
inclusie (Vlaamse Onderwijsraad, 2003). Deze toenemende differentiatie is te wijten 
aan de snelle groei van etnische minderheden in de scholen. Het aantal kinderen met 
een beperking in de schoolpopulatie van de onderzochte scholen blijft echter klein. De 
coördinatoren geven wel aan dat het werken rond de huidige differentiatie reeds in hun 
takenpakket vervat zit en dat dit nog zal toenemen naarmate het aantal ION leerlingen 
binnen de schoolpopulatie stijgt. Deze acties zijn echter telkens vanuit een 
stoornisdenken vorm gegeven. Ze vertonen geen handelingsmogelijkheden om hiervan 
los te komen. Ze remediëren leerlingen zodat ze kunnen voldoen aan de norm. Indien dit 
niet lukt, verwijzen de zorgcoördinatoren in de 3 scholen deze leerlingen door naar het 
buitengewoon onderwijs. Door dit te doen zijn ze een stap in het doorverwijzingproces. 
Nochtans wordt er van de zorgcoördinator verwacht om de deur naar buitengewoon 
onderwijs gesloten te houden. Door de goedkeuring van het M-decreet zullen er vanaf 
september 2015 meer kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het regulier 
onderwijs terecht kunnen. Vanuit de resultaten uit ons onderzoek bevelen wij een 
mentaliteitswissel hieromtrent aan. 
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Leerkrachtniveau 

Waar zorgcoördinatoren aangeven dat het werken op de vorige twee niveaus (school- 
en leerlingniveau) standaard in hun takenpakket zit vervat, zien we dat ze het bieden 
van leerkrachtondersteuning eerder ervaren als een bron van onzekerheid. Twee van 
de drie zorgcoördinatoren (school 1 en 3) geven zelfs aan het coachen van leraren niet 
op te nemen. Het argument dat hiervoor aangehaald wordt, is de opvatting dat ze hier 
de juiste competenties niet voor bezitten. De door ons onderzochte scholen, passen vaak 
het taakverdelingsmodel toe, waarbij taken worden overgenomen van leerkrachten 
i.p.v. hen te coachen en te motiveren het zelf te doen. Dit gaat deels voorbij aan de 
competenties waarover leerkrachten beschikken om om te gaan met diversiteit en hun 
verantwoordelijkheid i.v.m. het leerproces van alle leerlingen. Het gevoel leeft bij 
leerkrachten dat de ze niet over de capaciteiten beschikken die het diverse publiek 
nodig heeft, deze schrijven ze wel toe aan de zorgcoördinator die de rol toebedeeld 
krijgt van expert. Leerkrachten voelen zich dus niet bekwaam om met diversiteit om te 
gaan en de zorgcoördinator voelt zich op zijn beurt niet bekwaam om te coachen, op 
deze manier wordt de hiërarchische  positie in stand gehouden. Om hieraan tegemoet te 
komen raden wij aan om het doel van de komende bijscholingen om te vormen. 
Wanneer zorgcoördinatoren zich bijscholen in coachingstechnieken, i.p.v. het worden 
van inhoudelijk expert over leerproblemen, zullen ze zich competenter voelen om 
leerkrachten te coachen in het omgaan met diversiteit. Hierdoor zullen leerkrachten 
zich op hun beurt meer capabel voelen om deze rol op te nemen en minder afhankelijk 
worden van de zorgcoördinator. 

Met het M-decreet in het vooruitzicht, is een begeleidingsmodel meer aan te 
raden(Vlaams Parlement, 2013). Dit model ligt in lijn met het zorgcontinuüm waarbij de 
leraar een centrale rol toegewezen krijgt in het verlenen van zorg als 
eerstelijnsverantwoordelijke. Hierbij positioneert de zorgcoördinator zich ten opzichte 
van de leerkracht als een gelijkwaardige partner, ze nemen zorg samen op. Omgaan met 
diversiteit is immers een zoektocht, een proces, en dit kan de zorgcoördinator niet in de 
plaats van de leerkracht doen. Door te werken aan de handelingsverlegenheid die bij 
leerkrachten leeft en in te zetten op activerende ondersteuning zullen leerkrachten 
gewapend zijn tegen de steeds diverser wordende klasgroep en uit de inferieure positie 
treden. Wanneer leraren het gevoel hebben dat er verandering is opgetreden door hun 
toedoen heeft dit een positief effect op hun voldoening en wordt het draagvlak vergroot 
om om te gaan met stress, veranderingen en uitdagingen (Van de Putte et al., 2010). 

Niveau overschrijdend 

Bij het uitvoeren van taken op de bovenbeschreven niveaus, is het belangrijk dat de 
zorgcoördinator een positie inneemt ten opzichte van de verschillende actoren. Ons 
onderzoek toonde een wijd spectrum aan acties die zorgcoördinatoren trachten op te 
zetten om met leerkrachten, leerlingen, ouders en ondersteuners in contact te staan. Ons 
onderzoek geeft weer dat zorgcoördinatoren erkennen dat leerkrachten, de kinderen 
het beste kennen en zij het zijn die problemen signaleren. Om deze signalen goed te 
kunnen opvangen trachten zorgcoördinatoren zichzelf actief zichtbaar, aanspreekbaar 
en bereikbaar te maken. Het doorbrengen van pauzes in de leraarskamer, het zelf 
ophalen van de kinderen in de klassen en toezicht houden op de speelplaats zijn slechts 
enkele voorbeelden. Deze acties hebben ook naar leerlingen toe een positief effect, daar 
het regelmatig zien van de zorgcoördinator ertoe leidt dat de barrière om hem aan te 
spreken deels verdwijnt; hij wordt hierdoor dus aanspreekbaar. Door met leerlingen 
contacten te leggen en ze buiten het zorgcircuit te leren kennen, krijgt hij een vollediger 
beeld van hen als persoon en stelt hij zich meer bereikbaar op om over moeilijke 
situaties te praten. Niet enkel leerlingen zijn gebaat bij een zichtbare zorgcoördinator, 
ook ouders worden op deze manier attent gemaakt over de aanwezige zorg op de school 
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en zullen sneller de stap zetten om de zorgcoördinator met problemen, zorgen of vragen 
aan te spreken. Een laatste groep met wie het onderhouden van goede contacten 
cruciaal is, zijn de verscheidene ondersteuningsfiguren. Door zichtbaar aanwezig te zijn, 
kunnen alle actoren elkaar gemakkelijker vinden en tot communicatie komen. Wanneer 
ondersteuningsfiguren zich openstellen tot dit overleg, zullen ze sneller tot gesprek en 
relatie komen, wat de werking ten goede komt. 

Dit onderzoek heeft handvaten voorzien om met zorgcoördinatoren aan de slag te gaan 
over de positie die zij innemen binnen de school. Dit is een meerwaarde omdat 
reflecteren over deze materie de focus van zorgcoördinatoren kan terugbrengen naar 
wat ze willen bereiken, hoe ze zich willen positioneren en met wie ze acties willen 
ondernemen. Dit zijn vaak elementen die door gewoontevorming soms op de 
achtergrond zijn komen te staan. Het reflecteren ‘an sich’ over deze materie is zeer 
abstract. Door het gebruiken van hun lokaal en locatie als vertrekpunt, starten ze hun 
reflectie vanuit een tastbaar gegeven. 

7.2 Beperkingen van het onderzoek 

Een eerste element dat wij aanvoelden als een moeilijkheid tijdens ons onderzoek, was 
het bestaan van een waaier aan recente soortgelijke studies. Het vinden van een  
concrete onderzoeksvraag zonder teveel in het vaarwater te komen van anderen was 
niet gemakkelijk. We hebben getracht ons te onderscheiden door in te spelen op lacunes 
van voorgaand onderzoek. Hierdoor werden bepaalde elementen in dit schrijven, slechts 
beknopt besproken. 
 
Daarenboven hebben wij in de eerste fase van ons onderzoek een selectie moeten 
maken om  tot een onderzoeksvraag te komen die te beantwoorden was binnen de 
gelimiteerde tijd die wij na onze buitenlandse stage in Peru ter beschikking hadden. 
Daarom hebben wij in het volgende luik een aantal suggesties gedaan voor verder 
onderzoek . 
 
Een derde beperking vloeit voort uit de gegevensverzameling. Bij de contactmomenten 
hebben wij gebruik gemaakt van veldnotities, hierdoor konden we ons achteraf enkel 
baseren op geschreven bronnen die een interpretatie zijn van de waargenomen 
werkelijkheid. Een andere mogelijkheid was geweest om (indien zorgcoördinatoren dat 
niet als te indringend ervaren) filmbeelden te gebruiken.  
 
Wij hebben dit onderzoek gevoerd met een frisse blik vanuit onze praktijkervaring die 
we bezitten als leerkracht en ondersteuner binnen het inclusief onderwijs. Dankzij het 
schrijven van deze masterproef zijn we voor het eerst geconfronteerd met 
onderzoekswerk. We bezitten echter nog niet dezelfde vaardigheden die ervaren 
onderzoekers wel hebben. 
 
Als laatste element geven we ook nog graag mee dat tijdens dit onderzoek zoveel 
informatie werd verzameld dat het niet mogelijk was om alles weer te geven. De 
resultaten zijn een selectie die is ontstaan vanuit persoonlijke afwegingen naar 
relevantie.  
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7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Zoals wij reeds in de literatuurstudie aangaven, bieden de elementen die Cresswell 
aanhaalt binnen het nieuw mobiliteitsparadigma aansluiting voor ons onderzoek 
(Cresswell, 2010). Het derde element, zijnde de praktijk, hebben wij teruggevonden in 
de data verzameling maar niet weerhouden daar het geen antwoord biedt op onze 
onderzoeksvraag. Het opent wel deuren naar onderzoek over de beleving en emoties die 
verplaatsingen met zich meebrengen bij zorgfiguren. Een kort voorbeeld hiervan is de 
impact die een moeilijk gesprek heeft op de zorgcoördinator. Dat zorgt ervoor dat hij 
eerder met tegenzin naar de leraarskamer zal gaan, waar hij anders misschien met 
plezier naartoe gaat als ontspanning. 
 
Tijdens de analyse van de bekomen gegevens hebben wij vaak een discrepantie 
opgemerkt tussen wat ze zeggen dat ze doen/wat ze willen doen en wat ze effectief 
doen. Wij hebben dit binnen onze masterproef reeds deels beschreven. Het verschil 
hiertussen biedt echter nog mogelijkheden tot verder onderzoek dat kan worden 
uitgevoerd naar analogie met het onderzoek van Pearson uit 2008 die dit deels 
onderzocht in het Verenigd Koninkrijk (Pearson, 2008).  

Aan het einde van de eerste fase van de analyse hebben we geopteerd om verder te 
werken met communicatie en verandering/weerstand niet te weerhouden. Toch blijven 
wij ervan overtuigd dat diepgaander onderzoek hieromtrent zinvol zou zijn . 

Om dit schrijven te beëindigen, wensen wij aan te geven dat een herhaald onderzoek 
met hetzelfde opzet als het onze waardevol kan zijn. Tijdens onze focus op de agency die 
zorgcoördinatoren vertoonden, hebben wij ontdekt dat dit een zeer complex begrip is en 
dat de analyse gekleurd is door de bril die wij hebben opzet. Een tweede onderzoek zou 
onze conclusies kunnen bevestigen en uitbreiden. 
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9. Bijlagen  

9.1 Vragenlijst fase 1 
 
Fase 1 : kennismaking – algemene school profiel bevragen – 1e zorg 
bevraging 

 

Context :  

identificatie = administratieve gegevens en structuur  

- Net? VVKBaO, GO, OVSG 

- Deel van schoolgemeenschap? 

- Aantal kleuterklassen en aantal lagere school klassen? 

- Klassen heterogeen of homogeen (volgens schoolprestaties)?  

- Werken ze volgens jaarklassensysteem? 

- Aantal vestigingsplaatsen? 

inplanting = gebouwen en terreinen, ligging en kenmerken van werkgebied 

- Plannetje van de school ter beschikking? 

- Locatie: stad/gemeente en landelijk/stedelijk ? 

Input :  

Personeelskenmerken 

- Schoolstructuur?  

Leerling-kenmerken 

- Aantal leerlingen in lager onderwijs? 

- Leerlingenpopulatie?  
(SES-leerlingen, etnische minderheden, ION-trajecten, …)  

- Brengt de ligging van de school een specificatie met zich mee?  
(bv. gebied met groot aantal kansarme inwoners, veel multiculturele 
inwoners, …) 

- Is in de leerlingenpopulatie een tendens de laatste jaren of blijft ze dezelfde? 
(link met historiek) 

- Zo ja, heeft deze tendens een invloed op de werking van de school? 
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Proces 

Algemeen = Visie-ontwikkeling en kwaliteitszorg  

- Heeft de school een motto? Betekenis hiervan?: 
Van hieruit in dialoog proberen gaan over de kijk van de school, wat 
vinden ze belangrijk, ....  

- Troeven van de school? 

- Hoe zou je de sfeer op school beschrijven a.d.h.v. een aantal 
kernwoorden? 

- Wat is DE prioriteit van uw school denkt u?  

- Wat is uw prioriteit binnen zorg? 

- Hoe wordt er naar leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
gekeken door directie, zorgcoördinator, ondersteuningsfiguren en 
leraren? Zijn er verschillen of gemeenschappelijkheden? 

- Waar heeft u het functieprofiel vandaan gehaald? (directie, bureau, 
internet, …) 

- Wordt het functieprofiel actief gebruikt? (evaluatie, ter voorbereiding 
van het gesprek, …) 

- Weet u wat in het functieprofiel staat? 

Personeel : Beheer en professionalisering 

- Aantal leerkrachten, zorgteam, ... 

- Op welke manieren is er steun tussen de leerkrachten onderling? 
(parallelklassen, …)  (communicatie/samenwerkingsverbanden tussen 
personeel) 

- In welke mate wordt er in het kader van zorg bijscholing 
georganiseerd/gevolgd? 

Onderwijs = begeleiding  (hulpverlening, samenwerking tussen partners, ...) 

- Voltijds zorgcoördinator of deeltijds andere functies? (duidelijk maken 
dat het echt over zorgcoördinator gaat) 

- Aantal jaar reeds zorgcoördinator? 

- Opleiding?  

- Motivatie om het te worden? 

- Welke verschillende ondersteuningsvormen worden er gehanteerd?  
(SES-leraar, zorgcoördinator, brugfiguur, GON-leerkracht, ION-
begeleider) 
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- Welke taken nemen deze op zich? 

- Op welke manier verloopt de communicatie tussen de zorgcoördinator 
en deze personen? 

- Hoe wordt er naar een oplossing binnen een zorgtraject gezocht, gebeurt 
dit samen of wordt dit verwacht van één persoon? Wie draagt hierbij de 
verantwoordelijkheid? 

- Welke kinderen komen er bij u? (leerproblemen, problemen thuis, 
sociaal-emotioneel…)  

- Wordt de zorg in of uit de klas gegeven? 

- Kan je met een specifiek kind in uw achterhoofd een specifiek 
zorgproces overlopen? 

- Intern zorgteam/extern zorgteam? Wie? Wanneer overleg? 

- Is het zorgbeleid veranderd de laatste jaren? (link met die tendensen)  

Output : Externen (ouders) 

- Wanneer en op welke manier worden de ouders betrokken bij de school? 

- Wanneer en op welke manier worden de ouders betrokken bij een 
zorgtraject? 
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9.2 Kijkwijzer fase 2 
 

Observatiefiche 

LOKAAL 

 

FOTO NEMEN!!!! 

 

 Kenmerken aan de buitenkant van haar werkplaats? 

Versiering :  

Zorgbord : 

Deur : 

 

 

 Is er een raam tussen de gang en het lokaal?  

 

 

 Wanneer komen er mensen op haar bureau?    op afspraak/zonder afspraak                onmiddellijk binnen stappen/eerst kloppen of bellen 

 

 

 Kenmerken bureau (uitnodigende/aantrekkelijke ruimte om te komen?) 

 

- eerste indruk:  

 

- grootte ; ruimte overvol of ruimte om te bewegen? 
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- stoelen/zetels/krukjes? hoeveel?  

 

- is haar bureau zichtbaar vanuit de gang?  

 

- hoe ligt bureau erbij? (vol paperassen, leeg, …)  

 

- wat staat er op haar bureau?  

 

- wat hangt er aan de muren?  

 

- wat is er allemaal aanwezig in het lokaal?  

 

- veel natuurlijk licht (ramen naar buiten) of donkere plaats?  

 

 Extra opmerkingen  : 
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LOCATIE 

 Ligging in het gebouw 

 Verdieping:                                                   1e verdieping                     2e verdieping                      3e verdieping 

 

 Welke lokalen liggen nog allemaal op deze verdieping? (directie, …?) 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

 

 Weg vanaf we het gebouw binnen stappen tot werkplaats? (beschrijven) 

 

 

 Gemakkelijk bereikbaar of veel gangen door en trappen op/af? 

 

 

 Verwijzingen naar de zorgklas? 

 

 Is de deur open/gesloten als we aankomen?  

 

 Op welke momenten staat de deur open/is deze dicht? Dicht als ze met de kinderen werken 
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LOCATIE : Waar komt ze allemaal en hoe verdeelt ze haar tijd? (bureau, klassen, leraarskamer, speelplaats,…) 
 

  zeker observeren waar ze is tijdens de speeltijd & middagpauze 

 

Plaats Wat doet ze? Tijdsduur  Gepland? Vraag van het 

moment? 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 


