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INLEIDING 

“De school is bedacht om kinderen de kans te geven, later als ze in het ware leven staan,  
makkelijker hindernissen te nemen. Ze is in al te veel gevallen uitgegroeid tot de 

grootste hindernis in hun leven.“  (H. Schmidt) 

Schmidt (2014) start zijn nieuwste boek “School? leerkazerne of leerthuis?” met bovenstaand 
citaat. Blijkbaar slaagt de school er niet altijd in de mogelijkheden en talenten van jongeren 
te faciliteren waardoor het voor sommige kinderen en jongeren een barrière in het leven is. 
Het competentiedenken uit de economische kringen heeft ook een grote invloed op het 
schoolse leven en hoe scholen georganiseerd zijn. Enkel het zichtbare, meetbare gedrag dat 
herleid kan worden tot competenties lijkt van belang. Volgens Schmidt (2014) wordt de 
waarde van elke leraar maar vooral van elke leerling opgeofferd aan een bespottelijke vorm 
van competentie. Het competitiedenken in enge zin waarbij enkel rekening gehouden wordt 
met het meetbare en ontwikkelbare gedrag dat een leerling in zich moet dragen, moet plaats 
maken voor competentiedenken in brede zin. Daarbij wordt ook rekening gehouden met  
eerder onzichtbare elementen zoals persoonlijkheid, motivatie,.. (Masschelein & Simons, 
2013). Biesta (2011) bekritiseert dat ieder individu zelf verantwoordelijk is en hard genoeg 
moet werken om op collectief niveau te voldoen aan de eisen. De zin en richting van het  
onderwijs worden volgens Biesta bepaald door kwalificatie (eigen maken van kennis en 
vaardigheden), socialisatie (voorbereiden op een leven als lid van een gemeenschap) en 
subjectivering (vorming van de persoon). Vooral in de huidige praktijk staat kwalificatie  
voorop, dit in lijn met het economisch denken waarbij het competentiedenken  als hakbijl  
gebruikt wordt. De school kan dus aanzien worden als een barrière vanwege het competen-
tiedenken waarbij kwalificatie en individuele verantwoordelijkheid een grote impact hebben.  

Diversiteit als toegevoegde waarde komt steeds meer op de voorgrond. De vraag blijft echter 
of iedereen klaar is om met deze diversiteit om te gaan. Schmidt (2014, p. 9) wijst er op dat 
deze boeiende tijden bruisen van verandering, telkens opnieuw en altijd maar door. Deze 
maatschappelijke veranderingen gaan zodanig snel dat veel leerkrachten en mensen die met 
opvoeding te maken hebben, waaronder school interne ondersteuners snakken naar adem. 

School interne ondersteuners zijn ontstaan onder invloed van de steeds wijzigende waarden 
en normen in onze wijzigende maatschappij. Ook de onderwijscontext wordt hierdoor  
beïnvloed. In 1970 werd het buitengewoon onderwijs opgericht als gesegregeerd onderwijs-
stelsel om een gepast aanbod te geven aan kinderen met een beperking. Mits jaren van 
apart en aangepast onderwijs werden deze kinderen terug geïntegreerd in de maatschappij 
(De Groot & Van der Ploeg, 1999). Deze uitsluiting was nodig om een aangepaste  
behandeling te krijgen (Masschelein & Simons, 2003). Een ondersteunende functie werd met 
het ambt van orthopedagoog voorzien in september 1997. Hierdoor vond de orthopedagoog 
zijn intrede in het buitengewoon basisonderwijs. Ondanks herhaaldelijke pogingen om de  
onderwijsstructuur te wijzigen, kwam men niet tot een decreet (Onderwijs en Vorming, 
2014b). Beleidsinitiatieven werden ondernomen om gelijke kansen te bekomen:  
ondertekenen van Salamanca-verdrag (1994); oprichting decreet Gelijke Onderwijskansen I 
(GOK) (2002); opnemen van Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid in de wet 
(2008) en het ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een  
handicap (2009). Het GOK-decreet bepaalt dat scholen jaarlijks bijkomende uren krijgen voor 
het invoeren van een zorgbeleid. Van hieruit ontstond in de reguliere basisscholen in  
september 2003 de functie ‘zorgcoördinator’. Vanuit het VN-verdrag werd het principe van 
inclusief onderwijs verplicht waarbij alle leerlingen in reguliere scholen geplaatst worden  
tenzij aangetoond kan worden dat de nodige aanpassingen disproportioneel zijn. Een  
inclusieve benadering in het onderwijs geeft aanzienlijk plaats aan diversiteit voor individuele 
verschillen. Dat hier ruimte voor gemaakt wordt, bewijst het decreet Maatregelen voor  
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kinderen met specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet) dat in voege zal gaan vanaf   
schooljaar 2015 - 2016.  

Ondanks de langere bestaansduur van de orthopedagoog is er weinig literatuur voorhanden 
over beide functies, noch kan er gesproken worden over een herkenbare identiteit. Wat zijn 
dan de taken en de positie van de orthopedagoog en zorgcoördinator? Laat dit net mijn 
hoofdvraag zijn doorheen deze masterproef. 

Daar waar vroeger de nadruk lag op categorisering in types, institutionalisering en  
segregatie heeft zich een tendens voorgedaan naar hulpverlening en onderwijs waarbij het 
burgerschapsparadigma en emancipatie voorop kwamen te staan (Power, Lord & deFranco, 
2013). Deze evoluties en paradigmatische verschuivingen hebben hun impact op het onder-
wijsveld alsook op de positie van de zorgcoördinator en de orthopedagoog. Onder invloed 
van deze tendensen zullen beide nieuwe/andere taken toebedeeld krijgen met bijhorende 
wijziging in hun positie(s) binnen ons onderwijslandschap. Doorheen deze masterproef stel ik 
mij tevens de vraag hoe een positie als school interne ondersteuner steeds blijft veranderen 
en in welke mate het M-decreet een invloed zal uitoefenen op hun posities.  

Mijn interesse om beide posities te belichten komt voort vanuit het onbekende van een zorg-
coördinator en het beminde van een orthopedagoog. Tijdens mijn vooropleiding Bachelor in 
de Orthopedagogie heb ik stage gelopen in het buitengewoon lager onderwijs waarbij ik voor 
het eerst in contact kwam met een orthopedagoog. Tijdens mijn Masterstage heb ik de rol als 
orthopedagoog zelf mogen opnemen binnen buitengewoon onderwijs. Tegelijk heb ik de rol 
als ondersteuner in het inclusief onderwijs opgenomen waarbij ik nauw samenwerkte met 
een zorgcoördinator. Vanuit deze ervaringen, waarbij mijn vooropleiding mijn kijkwijze mede 
zal beïnvloeden, wil ik beide posities in beeld brengen omdat deze vaak onvoldoende  
gekend/erkend zijn.  

Deze masterproef gaat van start met een literatuurstudie waarin ik enkele relevante  
theoretische kaders binnen het wetenschappelijke veld verkennen en bespreek. Vooreerst  
worden de maatschappelijke tendensen in het onderwijs belicht. Hierin wordt onder andere 
ingezoomd op de functie als school interne ondersteuners, met name zorgcoördinator in het 
regulier onderwijs en orthopedagoog in buitengewoon lager onderwijs type basisaanbod. 
Vervolgens wordt ingegaan op het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met  
specifieke onderwijsbehoeften (M-decreet). Het theoretisch kader wordt beëindigd met het 
begrip ‘positie’ en enkele beïnvloedende factoren. De link tussen het theoretisch kader en de 
onderzoeksmethodologie komt tot uiting in de probleemstelling. In het derde deel volgen de 
concrete onderzoeksvragen, alsook wordt de keuze geduid voor kwalitatief onderzoek, 
evenals procedures en gehanteerde analyse. Dit deel wordt afgesloten met een beoordeling 
van de kwaliteit van dit onderzoek. Daaropvolgend wordt in deel vier een hoofdstuk besteed 
aan de onderzoeksresultaten. Als vijfde en zesde deel volgen discussie en conclusie.  Hierin 
wordt getracht een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen in relatie tot  
wetenschappelijke literatuur en eveneens welke implicaties dit inhoudt naar praktij toe.  
Vervolgens volgt een bespreking van de beperkingen van dit onderzoek van waaruit  
aanbevelingen geformuleerd worden voor vervolgonderzoek.   

Tot slot dient vermeld te worden dat APA 6.0 gehanteerd werd als richtsnoer voor de  
referenties in deze masterproef. 
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DEEL 1:  THEORETISCH KADER 

1.1 MAATSCHAPPELIJKE TENDENSEN BINNEN ONDERWIJS  

“Soms is het dwaas om je te haasten, soms om af te remmen.  

Wijsheid is het juiste moment te herkennen” 

 Publius Ovidius Nas 

1.1.1 Beeldvorming 

Eeuwenlang werden personen met een beperking gezien als een ongedifferentieerde massa 
aan de rand van de samenleving (Beltman, 2001, p. 37). Tijdens de Verlichting ontstond  
belangstelling voor (volks)opvoeding waardoor opvoedingsplaatsen opgericht werden voor 
diegenen die van de gangbare normen afweken om hen de nieuwe burgerlijke moraal van 
arbeid, rede en fatsoen bij te brengen (Beltman, 2001, p. 39). Men hoopte mensen met  
‘defecten’ te kunnen genezen om ze vervolgens in het arbeidsmilieu te integreren. Dit  
individuele model vormde halverwege 19de eeuw tot midden 20ste eeuw het dominante  
perspectief (Wuyts, 2008). In navolging werd in de jaren ‘70 het sociale model van disability 
ontwikkeld door activisten van the Union of the Physically Impaired Against Segregation 
(UPIAS) (Shakespeare & Watson, 2002). Zij stellen dat een verstandelijke handicap bepaald 
wordt door de relatie tussen de gehandicapte en zijn omgeving. Er wordt losgekomen van 
het idee dat een verstandelijke handicap individugebonden is en omgevingsfactoren krijgen 
een centrale rol. Pas eind 20ste eeuw groeide er gevoeligheid voor een respectvolle naam-
geving zoals: mensen of personen met een handicap (Coene & Uvijn, 2013, p. 13).  

De beeldvorming kenmerkt zich door de steeds veranderende naamgeving doorheen de tijd 
naargelang de maatschappelijke ontwikkeling (Wuyts, 2012). Het geeft een indicatie van de 
wijze waarop de samenleving aankeek tegen diegenen die van de norm afweken (Beltman, 
2001). Daarnaast is deze beeldvorming ook sterk onderhevig aan de invloed van de  
groeiende complexiteit en rationalisering van de westerse maatschappij (Wuyts, 2010). Ook 
het onderwijs is hieraan onderhevig, dit zal duidelijk worden in  “1.1.3 Ontstaan van buiten-
gewoon onderwijs en inclusief onderwijs”. 

1.1.2 Paradigmashift: van segregatie naar inclusie 

Het individuele model, aansluitend bij het medische model (jaren ’50- ’60) domineerde een 
hele tijd. Nadien kwam het ontwikkelingsmodel dat aandacht had voor de  
ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een verstandelijke beperking. De acceptatie 
van afwijkend gedrag en de integratie in de samenleving werd aan het eind van de jaren ’70 
geaccepteerd, niettemin in bredere kring (Verplanke en Duyvendak, 2010). Hierdoor werden 
nieuwe zorgbenaderingen opgericht en werd het normalisatieprincipe alom verspreid  
(Grietens, 2005). Nirje omschreef dit als: “De omstandigheden waarin personen met een 
handicap leven zoveel mogelijk laten aansluiten bij wat vanzelfsprekend en gebruikelijk is 
voor niet-gehandicapte leeftijdsgenoten” (Grietens, 2005, p. 161). De integratiegedachte, dat  
uitgaat van de mogelijkheden van de organisatie waaraan de  
persoon zich moet aanpassen, won aan aandacht (Coene & 
Uvijn, 2013). Dit is verschillend met inclusie dat uitgaat van de  
mogelijkheden en beperkingen van ieder individuele persoon en 
de organisatie daarop aanpast (Dijkstra, et.al, 2008).  

Figuur 1: Casaer, 2008, p. 15 

Door emancipatiebewegingen ontstond eind 20e eeuw het burgerschapsparadigma dat  
leidde tot het ondersteuningsmodel. Coene en Uvijn (2013, p. 13) wijzen erop dat het brand-
punt van de aandacht en de beeldvorming t.o.v. personen met een handicap verschoof van 
hun beperkingen naar hun mogelijkheden en hun groei-potentieel, van verzorgingsaanbod 
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naar vraaggestuurde ondersteuning, van afhankelijkheid naar empowerment, van gunsten 
naar sociale basisrechten. Er wordt vooropgesteld dat deze personen volwaardige burgers 
(‘sameness’) zijn maar tegelijk verschillend (‘difference’) omwille van hun eigenheid. Dit  
inclusiegericht paradigma vertrekt vanuit het diversiteitsdenken.  

Het aantal paradigma’s en modellen komt voort uit het feit dat geen van alle de volledige  
realiteit kan vatten. Volgens de stroming van Disability Studies is het daarom nuttig om deze 
verschillende benaderingen samen te nemen en hun sterktes te bundelen om zo de  
complexiteit van disability te vatten (Gabel & Peters, 2004). Bovendien probeert Disability 
Studies zoveel mogelijk het perspectief van verschillende personen in rekening te brengen 
(Goodley & Van Hove, 2005). Dit wordt omvat in het kader van ‘disability as same and  
different’ van Devlieger, Risch en Pfeiffer (2003). Naargelang de verschillende denkwijze 
krijgt ‘disability’ een andere invulling aangezien het een sociaal construct is en personen met 
een beperking niet mogen samenvallen met hun label (Devlieger, Rush, Pfeiffer, 2003).  

De perspectieven moeten binnen de maatschappelijke context geplaatst worden. De sociale, 
culturele en historische context waarbinnen hulpverlening plaatsvindt, is voortdurend in  
ontwikkeling waardoor verschuivingen plaatsvinden (Ferguson, 2001). Ondanks de  
verschuivingen kan niet gesproken worden over een echte opvolging. De verschillende  
modellen zijn als ‘lagen’ over elkaar steeds blijven bestaan (Beltman, 2005). Afhankelijk van 
de maatschappelijke context kijkt men door een bepaalde bril. 

Nog te vaak wordt de medische bril gehanteerd. Kinderen met een beperking worden te snel 
georiënteerd naar buitengewoon onderwijs omdat ze gereduceerd worden tot hun beperking 
(Verplanke en Duyvendak, 2010). In deze prestatiegerichte maatschappij wordt vertrokken 
vanuit een meritocratische houding: het slagen of mislukken dankzij de eigen inspanningen. 
Doordat alles controleerbaar is, wordt het je eigen verantwoordelijkheid en schuld wanneer 
geen succes behaald wordt. Volgens het neoliberalisme is de mens immers een maakbaar 
individu (Verhaeghe, 2012). Ook deze maatschappelijke ideologie beïnvloedt het beeld over 
personen met een beperking. Men wordt als falend beschouwd omdat men niet kan voldoen 
aan de verwachtingen van de prestatiesamenleving. Er is geen bestaansrecht in een samen-
leving die vertrekt vanuit het stoornisdenken en het verschil weggewerkt (Verhaeghe, 2012).  

1.1.3 Ontstaan van buitengewoon onderwijs en inclusief onderwijs 

De paradigmashift zorgt voor een sterk gewijzigd hulpverleningslandschap, wat ook  
gevolgen heeft voor het onderwijs. De nadruk is verschoven naar een tendens waarbij het 
burgerschapsparadigma en emancipatie voorop staan (Van Gennep, 2007) 

Voor de 19e eeuw bleek er weinig interesse te bestaan voor onderwijs aan kinderen met een 
verstandelijke beperking (Winzer, 2006). Zowel de afschaffing van de kinderarbeid (1889) als 
het invoeren van de leerplicht tot 14 jaar (1914) lagen aan de basis van de  
ontwikkeling van het buitengewoon onderwijs (Vandevelde, Mortier & Van Hove, 2006). Het 
medisch model dat de beperking als oorzaak ziet van het niet functioneren binnen de  
samenleving leidde ertoe dat een specifieke aanpak door ‘specialisten’ binnen ‘speciale’  
voorzieningen (cfr. buitengewoon onderwijs) noodzakelijk werd (Van Gennep, 1997). 

In België werd het buitengewoon onderwijs op 6 juli 1970 (met het KB van 28 juni 1978) in de 
wet geregeld (Schoorl, van den Bergh & Ruijssenaars, 2000). Tot voor kort werd het bepaald 
met het decreet basisonderwijs (Vandevelde, Mortier & Van Hove, 2006). 

Eind 20ste eeuw komt in het onderwijs de benaming ‘leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften’ onder impuls van de Europese regelgeving steeds meer op de voorgrond. Hiermee 
wordt een ruime groep leerlingen bedoeld die om verschillende redenen ondersteuning in het 
regulier onderwijs nodig hebben. “Kwaliteitsonderwijs voor allen” wordt aanzien als de  
strategie van het inclusief onderwijs. Er wordt verwezen naar een totaliteit van individuen die 
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allemaal specifieke (unieke) behoeften hebben. Dit houdt in dat een aangepast curriculum, 
effectieve instructie en geïndividualiseerde educatieve strategieën aan de basis liggen.  
Er kan sprake zijn van tijdelijke of blijvende bijkomende ondersteuning maar de leerbehoef-
ten mogen niet langer aan de basis blijven voor een gesegregeerd onderwijssysteem  
(Masschelein & Simons, 2008). 

De Schauwer (2013, p. 47) wijst erop dat inclusief onderwijs een ingrijpende mentaliteits-
verandering veronderstelt. Inclusie houdt in dat barrières opgeheven moeten worden die  
ervoor zorgen dat een individu niet kan participeren. Volgens de definitie van inclusief  
onderwijs (Giangreco, 2006) is er aandacht voor alle kinderen, niet enkel diegene met een 
beperking. Buitengewoon onderwijs is een vorm van dienstverlening, niet een plaats om 
school te lopen. Zowel leerlingen met én zonder beperking worden voor scholen beschreven 
als een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij de school aanzien wordt als een  
ontmoetingsplaats tussen mensen, een plaats om betekenisvolle relaties uit te bouwen. 

1.1.4 School interne ondersteuners 

Uit bovenstaande tendensen zijn school interne ondersteuners ontstaan. Doordat de blik op 
zorg geëvolueerd is, is er ruimte gekomen voor ondersteuning. Naast de orthopedagoog en 
de zorgcoördinator zijn er andere zoals de zorgjuf en de Bijzondere Leerkrachten Individueel 
Onderwijs (Blio). Daarnaast zijn er ook school externe ondersteuners zoals het Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB)  en de Pedagogische Begeleidingsdienst. Hierop wordt niet  
nader ingegaan omdat dit te ver zou leiden. 

1.1.4.1 Orthopedagoog 

 Ontstaan van de functie 

Orthopedagogen deden rond 1960 hun intrede als gevolg van de professionalisering van de 
hulpverlening. De groot & Van der Ploeg (1999, p. 47) bemerkten dat er al een hele tijd  
orthopedagogen bestonden onder een andere naam: onderwijzers die op de door hen  
gestichte, speciale scholen naar effectieve middelen zochten om hun gehandicapte  
leerlingen verder te helpen. Het ambt van een orthopedagoog in het buitengewoon  
basisonderwijs werd mogelijk gemaakt met het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997, 
dat in werking trad vanaf 1 september 1997 (Prestatieregeling, 1997). Het besluit van de 
Vlaamse regering betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs (1997) 
geeft aan dat het ambt van orthopedagogisch personeel enkel ingevuld mag worden door het 
wervingsambt ‘orthopedagoog’.  

 Taken van een orthopedagoog werkzaam in het buitengewoon (lager) onderwijs  

Bij de intrede van een orthopedagoog varieerde het takenpakket naargelang de setting. In 
2007 poogde Holvoet aanknopingspunten af te leiden naar een duidelijke functiebeschrijving 
aan de hand van een veldonderzoek. Dit resulteerde in een prioriteitenlijst met betrekking tot 
het takenpakket, bestaande uit vijf kerntaken (Holvoet, 2007):  

 1. Ondersteuning en begeleiding van onderwijspersoneel  

De eerste kerntaak betreft de ondersteuning van en samenwerking met het personeel van de 

school. Leerkrachtenondersteuning vormt het basis-fundament bij uitstek doorheen het  
takenpakket. Tijdens een coachingsproces wordt idealiter het expert-leek-model verlaten en 
vertrekt men vanuit een participatief denkkader waarbij samenwerking en dialoog voorop 
staan (Holvoet, 2007). Hierdoor wordt de leraar een actieve partner van de orthopedagoog in 
plaats van een passieve ontvanger van advies (Van de Putte & Vandevelde, 2012).  

De coachende opdracht vergt interpersoonlijke kwaliteiten. Er wordt gesproken over  
“de orthopedagoog als aanspreekpunt/vertrouwenspersoon/klankbord/..” (Werkgroep ortho-
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pedagogen DPB, 2008, p. 1). Hiermee wordt verwezen naar de relationele dimensie van de 
orthopedagoog als persoon, die gekenmerkt wordt door trouw en betrouwbaarheid  
(Baartman, Van der Leij & Stolk, 2000).  

Ook de informatie-uitwisseling met de leerkracht wordt belicht in functie van samenwerking: 
“informatie m.b.t. (nieuwe) leerlingen doorspelen, informatie rond stoornissen/orthotheek/..”. 

Hij1 wordt aanzien als spilfiguur waarbij hij zelf beslist, rekening houdend met deontologie en 
het belang van de leerling, om informatie verkregen vanuit de functie, opleiding of  
achtergrond, te delen met het betrokken leerkrachtenteam (Holvoet, 2007).  

 2. Beleidsondersteuning  

Ten aanzien van de directie heeft hij een specifieke opdracht die zich voornamelijk situeert 
op vlak van samenwerking rond het pedagogisch en didactisch beleidsdomein. Holvoet 
(2007, p. 4) spreekt over “de orthopedagoog als partner van de directeur”, om de verhouding 
tussen beide te duiden. Vanuit zijn staffunctie fungeert hij als klankbord van de directeur.  

Beleidsondersteuning impliceert onder meer het mee bepalen van prioriteiten voor de school, 
mee uitbouwen van de schoolvisie, mee voorbereiden van overlegmomenten, enzovoort. De 
orthopedagoog neemt hierbij een coördinerende functie op zich maar de directeur behoudt 
alsnog de eindverantwoordelijkheid. Door deze staffunctie in te nemen, kan de ortho-
pedagogische besluitvorming een plaats krijgen op elk niveau van de onderwijsinstelling, los 
van hiërarchie. De valkuil hierbij is er niet in slagen zich buiten de hiërarchische lijn te  
houden waardoor hij als het team niet langer als ‘gelijke’ maar wel als ‘meerdere ‘aanzien zal 
worden (Holvoet, 2007).  

 3. Samenwerking met externe diensten  

Ten derde vormt hij een brugfiguur naar externe diensten. De samenwerking met het CLB 
speelt een voorname rol maar ook samenwerkingsverbanden met revalidatiecentra, thuis-
begeleidingsdiensten, enzovoort kunnen op touw gezet worden. De orthopedagoog wordt 
gezien als het ‘cement’ tussen de verschillende betrokkenen omdat hij de partijen samen aan 
tafel brengt en hun samenhang en afstemming bewaakt in het belang van de leerling. Hier-
mee garandeert hij de continuïteit en behoudt hij een overzicht op het geheel (Holvoet, 2007) 

 4. Leerlinggerichte ondersteuning en begel eiding 

Als vierde taak beschrijft Holvoet (2007) de orthopedagoog als een indirecte leerlingen-
begeleider. Hij is immers niet rechtstreeks betrokken bij de begeleiding, hoewel hij handelt in 
functie van de leerlingen. De orthopedagoog wordt aanzien als ondersteuner van het team, 
dat op zijn beurt de leerlingen ondersteunt. De diagnostiek en beeldvorming die hij vanuit 
samenwerking met diverse actoren verzamelt, vormen de basis voor pedagogische  
initiatieven die een antwoord pogen te bieden op de vraagstelling van de leerling. Doch is het 
mogelijk dat hij een aantal leerlingen in begeleiding neemt. Vooral omtrent gedrags-
problemen en sociaal-emotioneel functioneren kan de orthopedagoog een zinvolle rol spelen 
vanuit zijn expertise hieromtrent. Daarnaast komt de relatie orthopedagoog-ouders steeds 

aan bod. Scholen spreken voornamelijk over het betrekken van ouders, alsook het onder-
houden van contacten door informatie-uitwisseling op regelmatige basis (VVVKBuO, 2014).  

  5. Overige taken 

Tenslotte neemt de orthopedagoog tal van organisatorische-administratieve taken op zich 

(bijvoorbeeld verslaggeving, organisatie en uitvoering klassenraden,..) die aangevuld worden 
met deelnames aan nascholingen en overlegmomenten met team en/of met andere  
orthopedagogen (Holvoet, 2007).   

 

                                                 
1
 Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt over de orthopedagoog gesproken in een ‘hij’-vorm.  
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 Besluit  

Uit de functieomschrijvingen komt naar voor dat orthopedagogen over een brede  
deskundigheid dienen te beschikken, willen zij alle vooropgestelde taken kwaliteitsvol  
invullen. Het omvangrijk en divers takenpakket, waarvan leerkrachtondersteuning volgens 
Holvoet (2007) één van de belangrijkste onderdelen vormt, varieert echter van setting tot  
setting. Zo leggen sommige scholen eerder nadruk op leerlingenbegeleiding, terwijl andere 
leerkrachten-ondersteuning als prioritair zien. Hoewel er accentverschillen waar te nemen 
zijn, worden in doorgaans alle in beschouwing genomen functiebeschrijvingen de vijf  
kerntaken belicht waardoor de evolutie naar meer eenduidigheid zichtbaar is.  

1.1.4.2 Zorgcoördinator 

 Ontstaan van de functie 

De zorgcoördinator2 deed zijn intrede in het regulier onderwijs in september 2003. Reeds 
vanaf de jaren ’90 werden initiatieven genomen om zorg op school in te richten. Doch was 
zorg niet ongekend want sinds 1974 bestond de functie als taakleerkracht. Deze stond zowel 
in voor de begeleiding van alle leerlingen met zorgvragen als voor leerkrachten  
(Nauwelaerts, 2007). Het decreet Gelijke Onderwijskansen  (GOK) bepaalde dat scholen 
jaarlijks bijkomende uren zouden krijgen voor het voeren van een zorgbeleid. Deze uren 
worden bepaald op basis van het aantal regelmatige leerlingen (VLOR, 2013).   

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opdracht van het personeel in het  
basisonderwijs (1997) geeft aan dat het ambt van beleids- en ondersteunend personeel  
ingevuld mag worden door het wervingsambt ‘zorgcoördinator, ICT-coördinator of administra-
tief medewerker’. Momenteel kunnen zowel leerkrachten, logopedisten, orthopedagogen of  
personen met een ander bachelor-diploma de functie van zorgcoördinator opnemen  
(Nauwelaerts, 2007). Omdat blijkt dat er een grote behoefte is aan professionalisering,  
kan men in Vlaanderen opteren voor de bachelor-na-bachelor opleiding “zorgverbreding en  
remediërend leren” of voor de opleiding ‘zorgcoördinatie’3 die zich richt op zorgcoördinatoren 
die functie reeds inoefenen.  Doch is dit niet verplicht, nascholingen zijn tevens een optie. 

 Taken van een zorgcoördinator werkzaam in het regulier basisonderwijs 

Vanuit de Vlaamse Onderwijsraad wordt bewust gesproken over de invulling van de uren 
zorgcoördinatie en niet over de functie van de zorgcoördinator. Doch werd in hun advies de 
nadruk gelegd op de mogelijkheid om met de leraar te communiceren op het moment dat 
deze tegen een probleem aanloopt en gemotiveerd overleg zoekt (VLOR, 2003). Vaak vullen 
zowel de zorgcoördinator, de zorgjuf en/of een GOK-leerkracht deze zorguren in.  

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO, 2005) heeft een model 
opgericht voor het ambt zorgcoördinator opdat scholen aan de slag zouden kunnen waarbij 
volgende taken als voornaamst aanzien worden:  

1. Meewerken aan de kwaliteitszorg en de algemene schoolorganisatie  
2. Zorgen voor een stimulerend opvoedingsklimaat en voor een krachtige  
     onderwijsleeromgeving.  
3. Mee het onderwijsaanbod realiseren 
4. Leerlingen evalueren om ze in hun leren en ontwikkeling te ondersteunen  

 

                                                 
2
 Om de leesbaarheid te bevorderen wordt over de zorgcoördinator gesproken in een ‘hij’-vorm 

3
 Deze opleiding wordt georganiseerd door VSPW/Balans in samenwerking met Hogeschool Gent, Departement  

lerarenopleiding en Pedagogische begeleidingsdienst Stad Gent 



 

8 

 

Deze taken worden weergegeven op de verschillende niveau’s die zich als volgt situeren 
doorheen de functie (Van de Putte, 2008):  

 1. De coördinatie van zorginitiatieven op het niveau van de school  

De zorgcoördinator staat mee in voor het ontwikkelen van een zorgvisie die gedragen wordt 
door het hele schoolteam en is verantwoordelijk voor de coördinatie van zorginitiatieven. Een 

juiste afstemming tussen de geboden zorg op school en de zorg geboden door externen, 
waaronder de ouders is nodig (Sinke, 2009). Daarnaast vervult hij een brugfunctie tussen 
school en externe medewerkers waaronder CLB, scholen buitengewoon onderwijs en GON-
begeleiding (Van de Sande & Mathyssen, 2009). Ook het organiseren van overlegmomenten 

valt hieronder.  

Ondanks de vele verantwoordelijkheden die hij toegewezen krijgt, blijft het onderwijskundig 
leiderschap bij de directie. Vaak krijgt dit vorm met behulp van een team waar zowel directie 
als zorgcoördinator deel van uitmaken (Van de Sande & Mathyssen, 2009).  

 2. Het ondersteunen van het handel en van de leraar 

Hulpverlening werkt het best als deze zo dicht mogelijk bij de leerling georganiseerd wordt. 
Het is belangrijk de leerkracht sterker te maken zodat deze in staat is het probleem zelf aan 
te pakken (Graindourze, 2000). Hierin ligt een belangrijke opdracht van de zorgcoördinator: 
het coachen van leerkrachten. Hij kan specifieke hulpmiddelen aanreiken en vanuit zijn  
ervaring helpen zoeken naar oplossingen en interventies.  

 3. Het begeleiden van leerlingen  

Ondanks aangeraden wordt leerlingen indirect te begeleiden via de leerkrachten, kan het ook 
gebeuren dat hij leerlingen individueel of in groepjes begeleidt. Dit gebeurt voornamelijk als 

een probleem de draagkracht van de leraar overstijgt (Van de Sande & Mathyssen, 2009). 
Voorheen werd deze ondersteuning voornamelijk gericht op het bijwerken van opgelopen 
achterstanden, daar waar nu de klemtoon meer gelegd wordt op preventie en op het  
afstemmen van het aanbod van de leerling (VLOR, 2003). De ondersteuning kan gaan rond 
hulp bij leer- of gedragsproblemen en/of het versterken van het welbevinden van leerlingen 
(Coppens, 2003). Tenslotte kunnen scholen er voor kiezen om een werking voor  
hoogbegaafde leerlingen uit te bouwen (Van de Sande & Mathyssen, 2009).  

Ook contact met ouders onderhouden, behoort tot zijn takenpakket. Naast de leerkracht 

heeft de zorgcoördinator het frequentste contact met ouders.  

 Besluit 

Aangezien er geen eenduidige functieomschrijving voorhanden is, krijgt het zorgbeleid op  
elke school anders vorm, mits rekening te houden met de drie niveau’s. Van de Putte (2008) 
geeft aan dat het belangrijk is dat de zorgtaken op deze drie niveau’s niet van elkaar  
gescheiden worden aangezien het gaat om een ‘en/en’ verhaal en zeker niet om ‘of/of’.  
Dit brengt met zich mee dat een zorgcoördinator een ruim takenpakket heeft.  

Vaak ziet men in de praktijk dat scholen een taakverdelingsaanpak verkiezen waarbij de 
zorgcoördinator zelf bepaalde taken uitvoert opdat de draaglast van de leraar verkleind 
wordt. Zorgcoördinatoren geven nochtans aan niet alle kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften te kunnen ondersteunen vanwege hun beperkt urenpakket. Indien hij de leraar 
ondersteunt in hoe hij met zijn klas kan omgaan kunnen de competenties van de leraar  
vergroten. Hierdoor kan enerzijds een evolutie komen van een taakverdelingsgerichte  
aanpak naar een begeleidingsaanpak in het ondersteunen van leraren en anderzijds in het 
verlichten van de draaglast van leraren naar het vergroten van hun draagkracht  
(Meijer, 2004). 
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1.1.5 Handelingsgericht werken 

Beide school interne ondersteuners waren zoekend om ondersteunend te werken naar  
leerkrachten toe. Een kader dan hen hierbij handvatten geeft en wijdverspreid is in het  
onderwijs, is dat van het handelingsgericht werken.   

Door het burgerschapsparadigma was er oog voor mogelijkheden en ondersteuning op maat.  
De visie en uitgangspunten van het handelingsgericht werken (HGW) hebben hun intrede 
gevonden in het onderwijs en beïnvloeden zo het zorgbeleid van scholen en bijgevolg de  
ondersteuning die geboden wordt aan leerlingen. Scholen streven met HGW naar kwaliteits-
vol onderwijs alsook naar een doeltreffende leerlingenbegeleiding zodat er beter kan  
omgegaan worden met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen (Pameijer, van 
Beukering, van der Wulp & Zandbergen, 2012). Door de fasen van het zorgcontinuüm heen 
werken zorgteam en CLB de zeven uitgangspunten uit (Handelingsgerichtwerken, 2014). Het 
zorgcontinuüm bestaat uit volgende fasen (Maes, 2014): brede basiszorg voor alle leerlingen 
(fase 0); verhoogde zorg waarbij remediërende, differentiërende, compenserende en/of  
dispenserende maatregelen voorzien worden (fase 1); uitbreiding van zorg waarbij CLB een 
handelingsgerichte diagnostiek opstelt (fase 2) en als laatste (fase 3) individueel aangepast  
curriculum (IAC) dat gehanteerd wordt als aanpassingen disproportioneel/onvoldoende zijn. 

Pameijer, van Beukering, Schulpen en Van de Veire (2007, p. 15) spreken over HGW als 
een leerkracht, ouder of kind een zorgmedewerker of zorgteam benadert met een hulpvraag  
betreffende een leerling: “is er een probleem/iets gaat niet goed, hoe komt dat en hoe  
kunnen we dit aanpakken?”. Daar waar het classificatiemodel op zoek gaat naar een  
diagnose, naar hetgeen mis is aan een kind werkt HGW met een indicatiemodel waar de  
focus gelegd wordt op wat het kind nodig heeft (De Schauwer & van de Putte, 2014).  
De uitgangspunten van HGW worden als volgt samengevat (Pameijer, van Beukering, 
Schulpen & Van de Veire, 2007): 

1. Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal  
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking  
3. De leerkracht doet ertoe   
4. Positieve aspecten zijn van belang  
5. We werken constructief samen  
6. Ons handelen is doelgericht  
7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant  

De implementatie hangt samen met een maatschappelijke onderwijstendens: een  
paradigmaverschuiving waarbij de beeldvorming van personen met een beperking niet enkel 
vertrekt vanuit een medisch probleem maar aanzien wordt als een concept dat betekenis 
krijgt binnen sociale of culturele context. Het accent komt hierdoor te liggen op het creëren 
van mogelijkheden om volwaardig te kunnen participeren en op het wegwerken van barrières 
en drempels die deze participatie verhinderen (Goodley & Van Hove, 2005). In het volgende 
onderdeel wordt bekeken hoe de Vlaamse onderwijspraktijk hiermee omgaat. 

1.1.6 Nood aan verandering: de werkelijkheid in cijfers 

Tot op heden volgt een groot deel van de 
Vlaamse leerlingen onderwijs in een school 
voor buitengewoon onderwijs. Figuur 2 
geeft de cijfers weer van de school 
bevolking kleuter, lager en secundair  
onderwijs in het schooljaar 2013 – 2014. 
Type 5 (zieke kinderen) is niet opgenomen 
in de cijfers om dubbele telling te vermijden.   

Figuur 2: Tabel gebaseerd op cijfers van Onderwijs Vlaanderen, 2014 
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In het schooljaar 1990 – 1991 volgden ongeveer 33.000 leerlingen buitengewoon kleuter,  
lager of secundair onderwijs. Zestien schooljaren later (2006 – 2007) waren dit al 46.890 
leerlingen. Dit houdt een toename van ongeveer 42% in (Casaer, 2008). Anno 2013 - 2014 
heeft het buitengewoon onderwijs 50.844 
leerlingen wat neerkomt op 4,47% van de 
totale populatie schoolgaande leerlingen 
tussen 3 en 18 jaar. Hieruit is een duidelijke 
stijging waar te nemen dat steeds meer vra-
gen doet oproepen. In figuur 3 wordt de toe-
name van het leerlingenaantal buiten-
gewoon lager onderwijs visueel in beeld  
gebracht.  

Figuur 3:Evolutie leerlingen buitengewoon lager onderwijs VCOC, 2014 

Desondanks dat het buitengewoon (lager) onderwijs al een hele tijd ter discussie staat  
vanwege het streven naar inclusie blijft de toestroom  
aanhouden. Als er nader ingezoomd wordt op de populatie 
van schoolgaande leerlingen in het buitengewoon lager  
onderwijs, zijn type 1 en type 8 ruimschoots vertegenwoor-
digd. Respectievelijk komt dit neer op 8.578 leerlingen in 
type 1 en 10.422 leerlingen in type 8, schoolgaand in het 
schooljaar 2013 – 2014. Dit is goed voor 63% van de totale 
populatie in het buitengewoon lager onderwijs 

 
Figuur 4: Leerlingen per type. VCOC, 2014 

Opvallend genoeg komt uit onderzoek voort dat 25% van de kansarme leerlingen uit lagere 
sociale milieus op lagere schoolleeftijd buitengewoon onderwijs volgen voornamelijk in type 
1,3 en 8. Er zijn aanwijzingen dat leerlingen met een allochtone herkomst oververtegen-
woordigd zijn (Casaer, 2008). In 2004 heeft het Departement Onderwijs een steekproef  
gehouden bij scholen buitengewoon onderwijs over de mate waarin hun leerlingen scoren op 
één of meerdere gelijkekansenindicatoren die gehanteerd worden in het gewoon onderwijs. 
Deze cijfers zijn huiveringwekkend: in type 1 scoort 57.7% op één of meerdere indicatoren. 
Bij type 8 bedraagt dit cijfer 37,2%. De voornaamste indicator betreft ‘scholingsgraad van de 
moeder’, gevolgd door ‘leven van een vervangingsinkomen’. Uit de literatuur (De Volder & 
Ver Eecke, 1996b) blijkt dat steeds vaker kinderen binnen deze types opgroeien in minder 
gunstige gezins- en/of sociaal-economische situaties in vergelijking met de kinderen in het 
gewoon onderwijs. Kinderen in type 8 groeien doorgaans wel op in gunstigere situaties dan 
kinderen uit type 1. Deze factoren worden in rekenschap gehouden met het stellen van een 
diagnose, wat een mogelijke verklarende factor kan zijn voor het grote percentage.  

1.2 M-DECREET:  DECREET MAATREGELEN VOOR LEERLINGEN 

MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN 

“Waar het verleden je heeft gebracht, staat vast. 

Hoe je verder reist, bepaal je zelf”.  

  Kirsten Hubbard 

1.2.1  [M]indshift  

Uit de cijfers werd reeds duidelijk dat het onderwijssysteem in België steeds meer leidt tot 
segregatie. Vanuit het idee dat niets doen geen optie is, werd met het M-decreet een nieuwe 
stap gezet in de richting van meer inclusief onderwijs (Mardulier, 2014). De toestroom in  
buitengewoon onderwijs is in strijd met het Salamanca-verdrag dat in 1994 aangenomen 
werd, na het uitkomen van de Universele verklaring van de Rechten van het Kind (1990). 
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Hierin staat te lezen: “wettelijk of beleidsmatig het principe van inclusief onderwijs aan te 
nemen, waarbij alle leerlingen in reguliere scholen worden geplaatst, tenzij er dringende  
redenen zijn om dat niet te doen”. Hierop volgend sprak de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
zich uit over inclusief onderwijs. Ondanks verschillende pogingen werd er niet gekomen tot 
een decreet. Het buitengewoon onderwijs heeft een stevige plaats in het onderwijssysteem, 
daar waar het inclusief onderwijs dit niet heeft (Onderwijs en Vorming, 2014b). Desondanks 
het decreet houdende  een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelings-
beleid (2008) en het ratificeren van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap (2009) zijn er drie vaststellingen over het onderwijs in Vlaanderen:  

─ 1. België heeft in vergelijking met andere Europese landen veel leerlingen met  
    specifieke onderwijsbehoeften; 

─ 2. België kiest meer dan andere landen voor een oplossing in aparte scholen; 
─ 3. Het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs blijft groeien (Klasse, 2014, p. 2) 

“Er dient minder uitgaan te worden van het medische label dat op een kind wordt gekleefd. Wel 
moet er uitgegaan worden van wat een kind (met een beperking) nodig heeft aan aanpassingen” 

Doorheen het M-decreet spelen ondersteuningsbehoeften een belangrijke rol. Het vraagt een 
wijziging in ons denken. Er dient losgekomen te worden van de vraag of een leerling de  
doelen aankan. Wat belangrijk wordt, is wat we kunnen doen om de doelen te laten bereiken 
met blijvende hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, mits een goede samen-
werking. Dit is zeker en vast niet hetzelfde als het niveau verlagen (GO, 2014a). De  
leerkracht heeft hierbij ondersteuning nodig om die barrières op te sporen en antwoorden te 
vinden op vragen die voortkomen uit de praktijk.  

1.2.2  [M]aatregelen 

Het M-decreet kan beknopt weergegeven worden in zes maatregelen:  

─ 1. Inclusie is de regel, buitengewoon onderwijs de uitzondering  
De voornaamste vraag die gesteld moet worden is: “Wat heeft dit kind nodig om te leren?”. 
Elke reguliere school wordt verplicht het zorgcontinuüm  te volgen en redelijke aanpassingen 
uit te voeren. Slechts als aangetoond kan worden dat de aanpassingen onvoldoende of  
disproportioneel zijn kan het kind verwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.  

─ 2. Recht op redelijke aanpassingen 
Er wordt gesproken over een redelijke aanpassing (GO, 2014b) als men “de aanpassing en 
alles wat deze met zich meebrengt bekijkt in verhouding tot de kwaliteit van het resultaat dat 
men ermee bekomt: de participatie van de leerling aan de les of het schoolgebeuren”. Dit 
kan gaan om school- en klasomgeving, aanpassingen in wat de leerkracht doet in de klas als 
aanpassingen naar de leerling toe. Het betreffen remediërende, compenserende,  
dispenserende en differentiërende maatregelen4 (Vlaams Parlement, 2013-2014). 

─ 3. Recht op inschrijven in een reguliere school  
Er is een onverkort recht voor leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen  
volgen met toepassing van gepaste maatregelen. (Onderwijs en Vorming, 2014c) Als de 
school de aanpassingen proportioneel vindt, kan een studievoortgang bekomen worden  
onder begeleiding van een individueel curriculum en ondersteuning (GON/ION).  

 

 

                                                 
4
 Voor meer uitleg omtrent deze maatregelen, verwijs ik naar bijlage 1 
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─ 4. Nieuwe types buitengewoon onderwijs  
 Type ‘basisaanbod’ als herdefiniëring van het buitengewoon basisonderwijs type 

1 en 8 en buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3, type 1.  
Onderwijsbehoeften en niet het medisch label leiden tot oriëntering naar dit type.  

 Type 9 voor leerlingen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke 
beperking hebben en ondanks redelijke aanpassingen niet in het regulier  
onderwijs terecht kunnen. 

 Type 5 wordt ruimer gedefinieerd naar residentiële settings toe.  
 Een actualisatie van de definities van de andere onderwijstypes in het  

buitengewoon onderwijs (type 2, 3, 4, 5, 6 en 7).  

Leerlingen die in het type basisaanbod les volgen zullen om de twee jaar (basisonderwijs) 
geëvalueerd worden of een onderstap naar het gewoon onderwijs mogelijk is (Vandevelde, 
Poppe & Van de Putte, 2014, p. 90). Het inschrijvingsverslag wordt opgesteld door het CLB. 

─ 5. Nieuwe toelatingsvoorwaarden buitengewoon onderwijs  
Een heroriëntering is pas mogelijk als alle fases van het zorgcontinuüm doorlopen zijn en 
aangetoond wordt waarom de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende waren om de 
leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum mee te blijven nemen. Leerlingen die  
willen starten in een typespecifieke aanbod (buitengewoon onderwijs) moeten aantonen dat 
de maatregelen disproportioneel of onvoldoende zullen zijn (Vlaams Parlement, 2013-2014).   

─ 6. Ondersteuning regulier onderwijs  
Er wordt verwacht dat de nood aan ondersteuning in het regulier onderwijs zal groeien.  
Hierdoor zullen flankerende maatregelen getroffen worden: 

 Waarborgregeling: als het aantal leerlingen in het buitengewoon onderwijs daalt, 
voorziet deze regeling dat mensen, lestijden en expertise kunnen verschuiven. 
GON- en ION-begeleiding blijft (Onderwijs en Vorming, 2014c).  

 Competentieontwikkeling: (SN)PB: naar een meer inclusieve school door  

verbindend samen te werken met partners (focus op pedagogiek en didactiek). 
Een korps van 70 competentieleiders wordt ingezet om de reguliere scholen voor 
te bereiden op de nieuwe wijzigingen.  

1.2.3 Naar een nieuwe weg… of toch niet? 

Door het aannemen van het M-decreet wordt er geleidelijk aan geëvolueerd naar een sociaal 
model waarbij men probeert weg te raken van het medische model. Het type ‘basisonderwijs’ 
gaat uit van de ondersteuningsbehoeften en vertrekt niet bij medische criteria (Mardulier, 
2014). Hoewel het beleid kiest voor inclusie werd toch geopteerd voor het nieuwe type 9, dat 
opnieuw vertrekt vanuit het defectparadigma (VVKBuO, 2014). De burgerrechtenorganisatie 
Gelijke Kansen voor Iedere Persoon met een Handicap (GRIP) is ontgoocheld in het  
M-decreet. Inclusief onderwijs wordt aanzien als een gunst, niet als een recht (Gripvzw, 
2014). Indien de school niet tegemoet wil komen aan leerlingen die het gemeenschappelijk 
curriculum niet volgen, kan doorverwezen worden naar buitengewoon onderwijs  (Onderwijs 
en Vorming, 2014c), wat in strijd is met het VN-verdrag. Zo luidt ook het advies voor het  
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.  

De vorige minister geeft aan dat het decreet voor sommigen niet ambitieus genoeg is en 
voor anderen net weerstand oproept tegen elk voorstel dat meer rechten wil geven aan  
kinderen met een beperking. Het was een belangrijke stap voorwaarts en zeker geen  
eindpunt (Klasse, 2013).  
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1.3 POSITIE VAN EEN SCHOOL INTERNE ONDERSTEUNER 

“Act the way you’d be like and soon you’ll be the way you act” 

Leonard Cohen 

1.3.1 Het begrip ‘positie’ 

Positie wordt in Van Dale (2015) omschreven als “betrekking; rang”. Dit dient onderscheiden 
te worden van ‘functie’ gezien dit het/de “ambt, taak, beroep” van iemand betreft. Linton  

definieert een sociale rol “als het verwachte gedrag, handelen en attitudes die met die status 
samengaan” (Vincke, 2007, p. 106). Sociale rollen brengen in het sociale leven orde  
vanwege het relationele concept omdat de statuspositie van persoon A gedefinieerd is door 
zijn/haar relatie met andere mensen in een sociale structuur. Om tot een positie te komen, 
dient een sociale relatie te ontstaan. Afhankelijk van de relatie met anderen zal een andere 
statuspositie ingenomen worden. Davies en Harré (1990) stellen dat in interactie met  
anderen een bepaalde positie toegewezen wordt maar dat men tevens kan onderhandelen 
over de positie aangezien we kiezende subjecten zijn.  

De wijze waarop iemand, bijvoorbeeld de school interne ondersteuner een positie inneemt is 
een actief gebeuren dat beïnvloed wordt door zijn identiteit. Verhaeghe (2002) stelt dat  
identiteit een sociale constructie is waarbij zowel sociale verhoudingen als normen en  
waarden de kern vormen van iemands psychologische identiteit. Het betreft een dynamisch 
gegeven aangezien het geen onveranderlijk gegeven is dat vastligt van bij de geboorte.  

Volgens Verhaeghe (2012, p. 17) zijn we “het resultaat van onze genetische, neurologische 
en hormonale basis, maar bovenal van onze omgeving. De omgeving zorgt voor ‘een  
definiëring van wie we zijn, wie we zouden moeten zijn en wie we niet mogen zijn’”.  
Tijdens de interactie wordt een verzameling van ideeën op ons lijf geschreven door de  
buitenwereld die aangeven hoe we ons horen te gedragen tegenover onze omgeving. We 
kunnen deze identiteitsverlenende boodschappen overnemen ofwel net afstand van nemen. 

Dit impliceert dat onze identiteit voortdurend aan het veranderen is en zich niet vastzet in 
bepaalde categorieën. Het ‘ik’ zal nooit af zijn. 

Zowel Verhaeghe (2012) als Vandenbroeck (1999) geven aan dat identiteit om ‘worden’ gaat 
en niet om ‘zijn’. Ook de school interne ondersteuner zal geconfronteerd worden met de  
blijvende zoektocht naar welke positie best ingenomen wordt, afhankelijk van het betreffende 
moment.   

1.3.2 Beïnvloedende factoren t.a.v. een positie  

Hoe naar zorg gekeken wordt, bepaalt op welke wijze ondersteuning geboden wordt en  
nagenoeg ook welke positie ingenomen wordt.  Tal van kaders kunnen opgesomd worden 
maar ik beperk me tot onderstaande. Hierbij dient vermeld te worden dat de rol van directies 
een belangrijke invloed hebben omdat zorg binnen een school ingevuld wordt vanuit een  
bepaalde visie van waaruit de school interne ondersteuner beïnvloed wordt.  

1.3.2.1 Stoornis- en diversiteitsdenken 

Hoe we denken over en kijken naar kinderen (met een beperking) bepaalt hoe we met hen 
omgaan (De Schauwer, Vandekinderen & Van De Putte, 2011, p. 12). Twee mogelijke  
manieren zijn het stoornis- en diversiteitsdenken. Ondanks het feit dat deze modellen haaks 
op elkaar staan, kunnen ze elk op hun beurt waardevol zijn (Van de Putte, et.al., 2010).  
Volgens het stoornisdenken worden leerlingen met specifieke ondersteuningsnoden als een 
uitzondering gezien die geremedieerd moeten worden om bij de gemiddelde klasgroep te 
behoren. Vandevelde, Poppe & Van de Putte (2014, p. 12) vermelden dat de barrières, die 
de participatie van een leerling tegenhouden of belemmeren, verkleind of weggewerkt dienen 
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te worden. Haaks hiertegenover  staat het diversiteitsdenken waarbij deze leerlingen  
beschouwd worden als deel van de klasgroep en hun verscheidenheid aanzien wordt als een  
meerwaarde. Er dient een klasklimaat gecreëerd te worden opdat alle kinderen het gevoel 
hebben erbij te horen. Ouders worden gezien als diegenen die hun kind het beste kennen en 
worden vanuit deze optiek nauw betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind.  

1.3.2.2 Difference en differenciation  

Aan het voorgaande kader kunnen de termen difference en differenciation van Davies & 
Gannon (2009) gelinkt worden. Difference houdt een categorische en statische invulling in 
van verschil. Het verschil wordt bij de ander gelegd die tot een andere categorie behoort 
waarbij de focus ligt op het anders ‘zijn’. Dit sluit aan bij het stoornisdenken. Differenciation 
daarentegen houdt in dat we steeds in verandering en nooit af zijn. Het gaat niet om anders 
‘zijn’ maar om anders ‘worden’. De manier waarop dingen verschillend worden en uit de 
grenzen treden waarbinnen ze gedefinieerd worden, wordt gezien als een verschil. Zoals bij 
het diversiteitsdenken, betreft het een meerwaarde. 

1.3.2.3 Van taakverdelingsmodel naar begeleidingsmodel 

Als een probleem zich voordoet, wordt de school interne ondersteuner vaak ingeschakeld 
om hulp te bieden. Hij neemt een deel van de taken over en zorgt voor vermindering van de 
draaglast van een leerkracht. Binnen het taakverdelingsmodel werd vastgesteld dat  
leerkrachten hun gedrag weinig veranderde t.a.v. leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften en dat de ondersteuner geen tijd had voor leerkrachtenbegeleiding. Bij het  
begeleidingsmodel echter is er wel ruimte voor deze ondersteuning (Meijer, 2004).  
Leerkrachten worden begeleid om deze leerlingen te ondersteunen door het geven van  
informatie over een specifieke problematiek, aanreiken van handvatten naar aanpak toe etc.  

Dit sluit aan bij het diversiteitsdenken die een leerkracht aanziet als iemand die nood heeft 
aan ondersteuning om een volwaardige participatie van leerlingen binnen het klasgebeuren  
mogelijk te maken (De Schauwer, Vandekinderen & Van de Putte, 2011). Uit ervaring weet 
men dat training en coaching hierbij van belang is. Men raadt aan het begeleidingsmodel te 
hanteren om de functie als school interne ondersteuner beter tot zijn recht te laten komen 
(Van de Sande & Mathyssen, 2009). Een mogelijke ondersteuningsaanpak is een  
activerende begeleiding waarbij de leerkracht de regie behoudt en het veranderingsproces in 
handen heeft. Hier tegenover staat een compenserende begeleiding waarbij taken  
overgenomen worden, zoals in het taakverdelingsmodel (Van de Putte, et.al., 2010) 

1.3.2.4 Doelmatigheidsbeleving 

Doelmatigheidsbeleving gaat over “de mate waarin iemand zichzelf in staat ziet om zijn/haar 
handelen zodanig te organiseren dat het tot gewenste uitkomsten komt” (Van Gasse,  
Vanhoof, Mahieu, et al, 2015, P38). Wat personen denken, geloven en voelen beïnvloedt 
hun handelen. ‘Self-efficacy’ of doelmatigheidsbeleving heeft een invloed op het gedrag van  
individuen. Van Gasse en collega’s (2015, p. 38) geven aan dat volgens Bandura (1997) het 
handelen beter voorspeld kan worden door wat mensen denken te kunnen, dan door de 
kennis en de vaardigheden waarover ze objectief gezien beschikken. Afhankelijk van de  
mate waarin de school interne ondersteuner zich succesvol voelt, zal er meer doorzettings-
vermogen aan de dag gelegd worden dan wanneer de ondersteuner twijfelt aan zijn kunnen.  

Personen kunnen zich doelmatig achten voor een bepaald scala aan activiteiten dan wel ten 
aanzien van bepaalde handelingen (Van Gasse, et.al, 2015, p. 39). Indien de ondersteuner 
zich in staat acht om een bepaalde positie in te nemen, bijvoorbeeld die als leerkrachten-
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begeleider, zal dit beter tot zijn recht komen dan wanneer hij twijfelt aan zijn eigen  
mogelijkheden. Uiteraard zal niet elke positie dezelfde doelmatigheidsbeleving oproepen.  

1.3.2.5 Zelfzorg  

Hulpverleners zijn vaak gemotiveerde, dynamische mensen die hun job graag doen, hier 
veel in investeren en een bijdrage willen leveren tot het welzijn van het individu en de  
samenleving. Vaak hebben hulpverleners het gevoel dat ze ‘onkwetsbaar’ zijn en dat ze alles 
moeten aankunnen. Ze worden als cliënten aanzien als ‘supermens’ waar ze naar op kijken, 
die altijd beschikbaar is en waar ze grenzeloos beroep kunnen op doen. Deze mythes zijn 
volgens De Munck (2013) veel voorkomend en zorgen voor misverstanden en moeilijkheden. 
Burn-out en secundaire traumatisering liggen op de loer waardoor er ook aandacht besteed 
moet worden aan de ondersteuningsnoden van beleidsmedewerkers, coördinatoren en  
directies. De Munck zegt dat het een illusie is dat je onkreukbaarder bent wanneer je hoger 
op de hiërarchische ladder zit en dat het gevoel van isolement vaak net groter is. Door de 
verantwoordelijk, het tijdsgebrek, de taaklast en de slecht-nieuwsgesprekken die ze moeten 
voeren, ligt de druk op de schouders van school interne ondersteuners vaak hoog. Het is als 
school interne ondersteuner belangrijk om de eigen noden en behoeften na te gaan, een 
evenwicht te vinden tussen geven en nemen en oog te hebben voor zelfafbakening en  
afgrenzing (De Munck, 2013).  

 

Zoals blijkt is de positie van een school interne ondersteuner onderhevig aan tal van factoren 
die op hen inspelen. Dit complex gegeven wordt echter door Disability Studies niet uit de 
weg gegaan. Het is net belangrijk om via de stem van de betrokkenen zicht te krijgen. 
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DEEL 2: PROBLEEMSTELLING 

Uit het theoretisch kader blijkt dat we kunnen spreken van een aantal veranderingen die  
zowel hun invloed hebben op de maatschappij als op het onderwijsstelsel. Het onderwijs 
staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen die hun impact zullen hebben op de 
school interne ondersteuner. Bovendien wordt de samenleving een stuk complexer waardoor 
opvoeden voor ouders geen evidente opgave meer is en waardoor zowel het onderwijs als 
de school interne ondersteuners als leerkrachten pedagogische rollen toebedeeld krijgen 
naast andere belangrijke competenties.  

Uit de analyse van de functies van beide school interne ondersteuners komt naar voor dat zij 
een omvangrijk takenpakket hebben waar bij beide, omwille van de functie die relatief recent 
is, onduidelijkheid blijft bestaan over een eenduidige functieomschrijving. Dit brengt met zich 
mee dat er onenigheid is omtrent hun positie aangezien de ene school interne ondersteuner 
meer zal inzetten op leerkrachtondersteuning en de andere op leerling- en/of beleids-
ondersteuning. Deze verschillende niveau’s brengen verschillende rollen met zich mee, al 
dan niet verworven of toebedeeld (Vincke, 2007). Breng hier nog eens bij dat de ambt van 
zorgcoördinator niet verbonden is aan een specifiek diploma, daar waar dat bij een  
orthopedagoog wel is. Die verschillende achtergrond houdt een andere bril in waarmee  
gekeken wordt. Tenslotte heeft de eigen identiteit hier ook een ruime invloed op. Zoals u 
merkt, zijn er genoeg redenen om aan te nemen dat de positie (her)kennen van een school 
interne ondersteuner niet vanzelfsprekend is.  

De rol van de school interne ondersteuners – de spin in het (zorg)web – is belangrijk en 
wordt steeds belangrijker. Ze zijn de sturende factor om het integrale zorgstructuur binnen de  
organisatie op te zetten en te verankeren (Schouws & Sinke, 2007). 

Omdat de school interne ondersteuners met veel personen in contact komen, hun functie 
een ander oorsprongjaar heeft, hun functieomschrijving niet eenduidig vastligt, hun voorop-
leiding en de schoolsetting waarin ze werken verschillend is,… Om deze en tal van andere 
redenen leek het me interessant te onderzoeken wat nu de positie van een school interne 
ondersteuner in het regulier basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs type  
basisaanbod is. Tegelijk wil ik een blik werpen op hoe deze positie steeds blijft veranderen 
want het moment waarop zij gestart zijn binnen deze functie, hadden zij vermoedelijk (een) 
andere positie(s) dan dat zij nu invullen. Betrek hierbij nog eens de wijzigende veranderingen 
in het onderwijs dat scholen stimuleert om te leren omgaan met diversiteit en u komt uit aan 
mijn laatste onderzoeksvraag: In welke mate zal het M-decreet een invloed uitoefenen op de  
positie als school interne ondersteuner? De wijzigingen zetten beide functies nogmaals in de 
verf omdat ze een belangrijke rol toebedeeld krijgen in dit verhaal. Dit moet ongetwijfeld een 
invloed uitoefenen, dat denk ik althans toch.. 

Er is al meermaals onderzoek gedaan naar het handelen van de zorgcoördinator in de 
Vlaamse basisscholen. Ook is er al onderzoek verricht naar het leerkrachtenperspectief op 
de rol van de orthopedagoog in het buitengewoon secundair onderwijs. Vaak betreffen dit 
beschrijvende onderzoeken maar in mijn onderzoek ga ik een stapje verder: ik laat de school 
interne ondersteuner over hun positie vertellen maar tegelijk vraag ik hen om zes momenten 
te delen met mij die volgens hen iets zeggen over hun positie.  

Omdat dit slechts over een eerste exploratie gaat en elke zorgcoördinator, orthopedagoog en 
school zijn eigen identiteit heeft, zal het ongebruikelijk zijn de resultaten van het onderzoek 
te veralgemenen naar alle scholen toe. Het onderzoek kan daarentegen wel inzichten  
opleveren die ook in een andere situatie van toepassing zijn.  
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DEEL 3: METHODOLOGIE 

3.1 ONDERZOEKSVRAGEN 

Met deze masterproef wil ik een antwoord vinden op volgende onderzoeksvraag: 

─ Wat is de positie van een school interne ondersteuner? 

Daarnaast wil ik ook een blik werpen op volgende onderzoeksvragen: 

─ Hoe blijft de positie als school interne ondersteuner steeds veranderen? 

─ In welke mate zal het M-decreet een invloed uitoefenen op de positie als school  

interne ondersteuner? 

Dit onderzoek wil de positie van een school interne ondersteuner als zorgcoördinator en als 
orthopedagoog in kaart brengen. Er wordt getracht om te achterhalen wat die positie inhoudt 
en hoe deze blijft veranderen. Gezien de nieuwe weg die het onderwijs zal inslagen met het 
M-decreet lijkt het des te belangrijk om zich bewust te zijn van hun positie. Welke invloed dit 
op hun positie zal hebben wordt mee opgenomen.  

3.2 ONDERZOEKSOPZET 

3.2.1 Onderzoeksbenadering 

Teneinde de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, werd gekozen voor een kwalitatief 
onderzoek. De keuze is gelegen in de aard van de data. Zo kan kwalitatief onderzoek gezien 
worden als onderzoek dat overwegend gebruik maakt van kwalitatieve gegevens en tot doel 
heeft onderzoeksproblemen in situaties of van personen te beschrijven en te interpreteren 
(Baarda, De Goede & Teunissen, 2001). Binnen dit onderzoek zal een semi-gestructureerd 
diepte-interview afgenomen worden samen met zes observatiemomenten die door hen  
gekozen worden waarvan ze vinden dat het iets zegt over hun positie. Typerend voor het 
kwalitatief onderzoek is dat het gevoelig is aan unieke, persoonlijke ervaringen, percepties, 
overtuigingen gerelateerd aan individuen (Sim, 1998). De thematische analyse is tevens een 
belangrijke analysestrategie binnen kwalitatief onderzoek (Van Hove & Claes, 2011). 

Aansluitend heb ik gekozen voor een exploratieve benadering. Hierover zegt Mortelmans 
(2011, p. 83): “Het doel van exploratief onderzoek is te komen tot inzichten op een domein 
waar tot nu toe weinig over geweten is”. Het mondt uit in (gedetailleerde) empirische  
beschrijvingen (Van Thiel, 2010). De onderzoeker komt geleidelijk toe aan afbakening van 
het te onderzoeken verschijnsel door te lezen, te luisteren, te kijken en vragen te stellen. Via 
exploratief onderzoek kunnen nieuwe hypothesen of theorieën gevormd worden (Baarda et 
al., 2005). Het houdt ook geen restricties in en laat de onderzoeker zijn blik werpen op alle 
interessante pistes die hij tegenkomt doorheen het onderzoeksproces (van der Zee, 2004).  

3.2.2 Onderzoeksparticipanten  

In kwalitatief onderzoek wordt ‘purposive sampling’ vaak gehanteerd bij de selectie van  
participanten. Hierbij wordt niet gestreefd naar generaliseerbaarheid via een representatieve 
steekproef. Wel betekent het dat  de samenstelling doelgericht gebeurt op basis van  
opgestelde voorwaarden en moet leiden tot betekenisvolle participanten (Lucassen &  
Hartman, 2007). Deze selectievorm leidde tot volgende voorwaarden: minimum 10 jaar  
ervaring in hun functie in de gewenste onderwijsinstelling en bij voorkeur een fulltime functie. 
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Onderstaande participanten nemen deel aan mijn onderzoek: 

─ De zorgcoördinator is werkzaam in een reguliere basisschool gelegen in een Oost-
Vlaams dorp. De betreffende persoon oefent deze functie 12 jaar uit en werkt in het 
stelsel 28/36. De school biedt onderwijs aan kinderen van drie tot twaalf jaar.  
De school heeft dit schooljaar 364 leerlingen. 

─ De orthopedagoog is werkzaam in een buitengewoon lager onderwijs type basis-
aanbod gelegen in een Oost-Vlaamse gemeente. De betreffende persoon oefent deze 
functie 13 jaar uit en werkt in het stelsel 40/40 (32klokuren). De school biedt onderwijs 
aan kinderen van 6 tot 13 jaar met een verslag basisaanbod of type 9. De school heeft 
dit schooljaar 165 leerlingen. 

3.3 DATAVERZAMELING  

Om tot dataverzameling te komen is gekozen voor een semi-gestructureerd diepte-interview 
en observatiemomenten. Als aanvulling werd een terugkoppeling gemaakt met de school  
interne ondersteuner, alsook werd de functieomschrijving opgevraagd. Hierdoor werd  
rekening gehouden met triangulatie, het kijken vanuit verschillende invalshoeken. Door de 
ogen kijken van een school interne ondersteuner stond steeds centraal. Er werd gekozen om 
de onderzoekspositie van ‘explorer’ aan te nemen (Jonker & Pennink, 2000) door het stellen 
van overwegend open vragen (fase 1), het observeren en beschrijven (fase 2) en het  
terugkoppelen van informatie (fase 3). 

3.3.1 Fase 1: semi-gestructureerd diepte-interview 

Burns & Bush (2006, P171) definiëren een diepte-interview als “Een verzameling  
indringende vragen die in een een-op-eensituatie aan een onderzoeksobject worden gesteld 
door een getrainde interviewer om een idee te krijgen hoe het subject over iets denkt of 
waarom hij/zij zich op een bepaalde manier gedraagt.”. Er worden voornamelijk vragen  
gesteld die de interviewer in staat stellen om de verschillende dimensies van deze mening 
beter te begrijpen alsmede de achterliggende redenen. De vragen zijn niet bedoeld om  
motivaties uit het onderbewuste te achterhalen maar peilen naar bewuste redenen om de  
interviewer te helpen een beeld te vormen van wat er in het hoofd van de participant omgaat. 
De term ‘semi-gestructureerd’ wijst tenslotte op een interview waarbij de vraagvolgorde en 
vraagformulering niet vastliggen. Doch vraagt dit interview een grondige voorbereiding en 
planning (Howitt, 2010b). 

 Motivering en werkwijze 

Volgende domeinen werden bevraagd: schoolvisie, zorgondersteuning, takenpakket, positie, 
M-decreet en handelingsgericht werken. Daarnaast werd gekozen om op een creatieve wijze 
informatie te bekomen. Enerzijds werd met behulp van een tijdlijn teruggeblikt op hun  
hoofdtaken, focus binnen zorg, grootste noden en verhouding tussen leerling, leerkracht en 
directie. De tijdslijn start bij hun aanvangsjaar en maakt  sprongen van ongeveer vijf jaar, 
alsook naar de toekomst (+5 jaar) toe. Anderzijds werd hun positie met diezelfde tijdlijn in 
beeld gebracht door de belangrijkste personen rondom hen te positioneren naargelang  
afstand en nabijheid. Hiervoor werd gebruik gemaakt van naamkaartjes (leerlingen,  
leerkrachten, directeur, zorgjuf, paramedici, CLB, ouders,…). Bij de afname werd gebruik 
gemaakt van een dictafoon omdat de interviewer actiever kan luisteren. Dit maakt het  
mogelijk om meteen in te spelen op hun verhaal (Van Hove & Claes, 2011).  
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3.3.2 Fase 2: participerende observatie 

Door participerend onderzoek kunnen niet alleen gedragingen waargenomen worden maar 
kan men ook direct en ter plaatse meer te weten komen over de context (Van Thiel, 2010). 
Er is sprake van een dergelijke observatie als “de onderzoeker lijfelijk aanwezig is in het veld 
en daar gegevens verzamelt onder alledaagse omstandigheden door mee te doen aan  
alledaagse activiteiten.” (cs.ru.nl, 2005). Het vereist een open houding en brengt aspecten 
aan het licht die niet verkregen worden door interviews of documentanalyses. De hieraan 
verbonden risico’s zijn validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek door de rol die de 
onderzoeker aanneemt. Alsook zijn subjectiviteit en selectiviteit een dreiging voor de  
betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Deze risico’s werden beperkt door een  
observatiegids waardoor niet enkel waargenomen werd wat wou waargenomen worden. 

 Motivering en werkwijze 

Er is voor deze methodiek gekozen omdat het meer zegt dan worden. Bij elke school interne 
ondersteuner werden zes observatiemomenten ingepland. Het waren momenten waarvan zij 
vonden dat ik die moest meemaken omdat het iets zei over hun positie. De keuze lag dus bij 
hen. Het moment werd aangevangen met de vraag waarom voor dit moment gekozen werd, 
welke personen aanwezig zouden zijn en waar het zou plaatsvinden. Tijdens de observatie 
werd een interpretatiefase doorlopen waarbij de nadruk lag op gerichte waarnemingen en  
interpretatie van de gegevens binnen de context van het onderzoek. De focus lag  
voornamelijk op het waarnemen van ondersteuningsbehoeften m.b.t. het M-decreet en  
handelingsgerichtwerken. Aan het einde van de observatie werd gezocht naar verklaringen 
voor de waargenomen verschijnselen. Hoe, waarom en waardoor dit verklaard kon worden.  

Tijdens de observatie werd ontdekt dat een observatierol niet statistisch maar dynamisch is. 
Hierdoor werd bij bepaalde situaties gekozen om, indien de situatie zich hiertoe verleende, 
een andere rolinvulling in te nemen. Globaal gezien koos ik voor een nauwelijks tot matige 
participatie om de situatie zo min mogelijk te beïnvloeden. Daarnaast werd een open rol 
aangenomen zodat alle betrokkenen wisten waarom ik kwam observeren en met welk doel. 

De school interne ondersteuners hebben gekozen voor volgende observatiemomenten: 

Zorgcoördinator Orthopedagoog 

1. Oudergesprek 1. Sociaal-emotionele opvolging kinderen 

2. Kangoeroewerking (hoogbegaafdheid) 2. Overleg sociaal-emotionele opvolging 

3. Remediëren leerlingen 2e leerjaar 3. Klasmoment sociale vaardigheidstraining 

4. Remediëren anderstaligen 4. Kernteam  

5. Overleg competentieleiders  5. Verslaggeving klassenraad aanpassen 

6. Overleg CLB-medewerker 6.  Individueel moment met leerling 

3.3.3 Fase 3: terugkoppelingsfase 

Na de verwerking van de interviews en de observatiemomenten werd met de participanten 
teruggeblikt op de bekomen informatie. Hierdoor hebben ze nogmaals hun stem kunnen  
uitbrengen. Dit heeft geleid tot aanvullingen en verbeteringen waar nodig opdat ik een zo  
volledig mogelijk beeld had over hun positie.  

3.4 DATA-ANALYSE  

Voor de analyse werd gekozen voor een thematische analyse. Zoals de naam zegt, is het 
een analyse van de belangrijkste thema’s gevonden in interviews of andere kwalitatieve  
data. Doel van deze thema’s is de inhoud van de data organiseren en op een  
samenvattende manier weergeven (Braun & Clarke, 2006). Dit vereist van de onderzoeker 
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een grondige kennis van de data, wat verkregen kan worden door de data te transcriberen, 
te lezen en te herlezen. Vervolgens kan de onderzoeker de data coderen om de inhoud van 
een kleine hoeveelheid van de data weer te geven. Er zijn geen regels die voorschrijven hoe 
dit best gedaan wordt maar hoe conceptueler de codes, hoe beter volgens Howitt (2010a). 
Hoewel thematische analyse een vaak toegepaste methode is in het kwalitatief onderzoek 
blijft deze methode niet gespaard van kritiek. Veel onderzoekers maken melding van  
‘emerging themes’, namelijk het niet beschrijven op een transparante en gedetailleerde  
manier hoe thema’s uit het onderzoeksmateriaal opduiken (Braun & Clarke, 2006). Om  
tegemoet te komen aan deze kritiek formuleerden Braun en Clarke (2006)  richtlijnen om 
thematische analyse op een systematische en transparante wijze uit te voeren. Deze zes 
stappen zijn doorlopen doorheen deze masterproef. 

3.5 KWALITEITSCRITERIA 

Bij onderzoek worden traditioneel de parameters betrouwbaarheid en validiteit naar voor  
geschoven om de kwaliteit van het gevoerd onderzoek te beoordelen. Validiteit heeft te  
maken met het meten van wat men beoogt te meten (Bergsma, 2003). Betrouwbaarheid 
verwijst naar de herhaalbaarheid van resultaten in het onderzoek (Harinck, 2010). Meyrick 
(2006) pleit ervoor om specifieke kwaliteitscriteria te hanteren voor kwalitatief onderzoek, 
namelijk transparantie en systematiek. Daarnaast dient aandacht besteed te worden aan de 
parameter ‘geloofwaardigheid’ en aan enkele ethische overwegingen. 

3.5.1 Transparantie en systematiek 

Onder transparantie verstaat Meyrick (2006) dat de onderzoeker alle relevante onderzoeks-
processen bekend maakt en op een gedetailleerde manier beschrijft. Hiermee wordt beoogd 
dat de lezer elke fase van het onderzoek en de keuzes die hierbij gemaakt werden, kan  
volgen. Om tegemoet te komen aan de transparantie werd getracht alle stappen zo  
volledig mogelijk te beschrijven. Een tweede eigenschap die de kwaliteit van kwalitatief  
onderzoek bevordert, is systematiek. Dit houdt in dat de onderzoeker in elke fase van het 
onderzoek een systematische en consequente werkwijze hanteert en eventuele afwijkingen 
beschrijft en motiveert. In dit onderzoek werden de stappen van het model voor thematische 
analyse (Braun & Clarke, 2006) nauwgezet gevolgd.  

3.5.2 Geloofwaardigheid 

Tot slot is ook geloofwaardigheid een belangrijk kwaliteitscriterium. Het betreft de vraag of de 
onderzoeker de perspectieven van de betrokkenen op het bestudeerde fenomeen goed  
genoeg heeft weergegeven. Eén van de manieren om bij te dragen aan de geloofwaardig-
heid, is het toepassen van member checks. Dit is het terugspelen van de onderzoeks-
resultaten naar de participanten (Baarda, et al, 2005), hetgeen gebeurde in fase drie. 

3.5.3 Ethische overwegingen 

Onderzoeksethiek betreft de correctheid van gedrag met betrekking tot de subjecten van het 
onderzoek en diegene die de effecten van het onderzoek ondervinden. Kwalitatief onderzoek 
laat de onderzoeker op een aantal ethische kwesties botsen. Neuman (2011) stelt dat de  
relatie tussen onderzoeker en participant een relatie is die samenhangt met de macht van de 
onderzoeker en het vertrouwen van de participant waarbij telkens rekening gehouden moet 
worden met mogelijke ethische overwegingen.  
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Een eerste belangrijk aspect houdt in dat de deelnemers op de hoogte zijn van de inhoud en 
het doel. Dit werd geschetst in een uitnodigingsbrief, alsook voorafgaand aan het interview 
en de observaties. Een tweede belangrijk ethisch aspect betreft het garanderen van de  
privacy van de participanten. Volgens Neuman (2001) kan dit beschermd kan worden door 
anonimiteit te garanderen en vertrouwelijk om te gaan met de bekomen informatie. Van den 
Berg (2001) voegt hier een derde aspect aan toe: zorgvuldig omgaan met gevoelige  
informatie die de reputatie van de participanten zou schaden. Om hieraan tegemoet te  
komen werden geen namen gebruikt.   

Bovenstaande ethische overwegingen werden geformuleerd in een ‘informed consent’  
(zie bijlage 2) dat opgesteld werd als wederzijdse verklaring. Neuman (2011) stelt dat het 
van belang is dat de participanten uit vrije wil deelnemen en zich te allen tijde bewust moeten 
zijn van hun rechten. Wegens privacy van de participanten werd het ondertekende  
exemplaar niet opgenomen in deze masterproef. 
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DEEL 4: RESULTATEN 

De resultaten worden per school interne ondersteuner besproken. Er wordt gestart met een 
algemene uitleg. Vervolgens wordt getracht een antwoord te geven op de onderzoeks-
vragen. Hiervoor werd een bundeling gemaakt van de bekomen informatie via het  
semi-gestructureerd diepte-interview, de creatieve bevraging en de observatiemomenten. 

4.1 ORTHOPEDAGOOG  

4.1.1 Algemeen 

Na het beëindigen van haar studie Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeer-
richting Orthopedagogiek heeft de orthopedagoog enkele jaren gewerkt in twee verschillende 
scholen. Sinds 2002 is ze tewerkgesteld op deze school. Zij nam de functie over van de  
eerste orthopedagoog in de school. Bij aanvang betrof dit slechts een halftijdse functie.  
Na twee jaar is zij voltijds (stelsel 40/40) aan de slag kunnen gaan. De zorg wordt ingevuld 
door de orthopedagoog, de individuele begeleider autisme (ibASS), de twee bijzondere  
leerkrachten individueel onderwijs taal – wiskunde (blio) en de logopedisten. 

In 2004 heeft een andere directie het roer overgenomen. Enkele jaren later, in 2008, werd de 
fakkel opnieuw doorgegeven. Als belangrijkste troeven geeft de school het belang voor het 
welbevinden van de leerlingen, teamgericht op weg gaan en ouders als partners aan.  

4.1.2 Analyse  

Hoofdvraag: Wat is de positie van een school interne  ondersteuner? 

Om te peilen in welke mate ze denkt over haar positie, werd gevraagd om het begrip in eigen 
woorden uit te leggen: 

Waar ik mij stel ten op zichte van collega’s. Ik vind dat ik me ergens bevind tussen  
leerkrachten en directie maar ook verbonden in een team. Netwerken vind ik ook binnen  
positie horen omdat dat zowel ouders, leerkrachten, middenkader omvat. Je hoort niet bij  

directie, niet bij leerkrachten, evenwicht zoeken tussen beide dus. 

Daarnaast werd ook gevraagd om haar positie te omschrijven in vier werkwoorden: 

Verbinden – balanceren – tussenstaan – netwerken 

Een positie kan ingevuld worden op beleidsniveau waarop vorm krijgt alsook m.b.t.  
coördinatie. Tevens kan een positie ingenomen worden op leerkracht- en leerlingniveau.  

Op beleidsniveau  
Het balanceren tussen leerkrachten en directie wordt duidelijk wanneer gesproken wordt 
over het kernteam. Dit kernteam bestaande uit directeur, orthopedagoog, blio’s en leerkracht 
uit stuurgroep wordt aanzien als een troef binnen de school. Er is onderling weinig verschil in 
positie waar te nemen, op de directeur na. De stuurgroep is gekomen sinds de derde directie 
om leerkrachten meer te verbinden en hen een stem te geven op dit overleg om zo meer 
transparantheid na te streven. De orthopedagoog positioneert zich als middenkader en geeft 
aan dat zij het geheel beter kunnen vatten. Doordat de meeste beslissingen hier genomen 
worden, positioneren zij zich boven de leerkrachten. 

De prioriteiten worden sowieso mee bepaald door alle personeelsleden maar vooral in het 
kernteam besproken. Daar is meer, hoe moet ik het zeggen, drukkingkracht,dat is misschien 
negatief verwoord maar ik denk dat we in het kernteam meer een overzicht hebben van wat 
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er van bovenop gevraagd wordt en het overzicht bewaren. Als je aan een leerkracht vraagt 
wat prioritair is, gaan ze wel  een zicht hebben op dat geheel maar ze kijken meer met een 

bril van waaruit zij zien en wat voor hen belangrijk is. Terwijl wij meer met een bril kijken  
voor een volledige organisatie. Het is altijd met inspraak. 

De inhoudelijke invulling van een positie als middenkader heeft een invloed op haar positie 
naar leerkrachten toe. Desondanks het goede contact met collega’s voelt ze een polariteit 
tussen kernteam en collega’s. Ze wordt aanzien als ‘deel van hen’ en niet als ‘deel van ons’. 
Hierdoor moet ze continu balanceren tussen beide teams. Doch voelt ze appreciatie van de 
leerkrachten uit. 

Er zijn er ook die zeggen: “die kernkoppen gaan het daar eens gaan beslissen voor ons”.  
Dat is soms iets te hard. Soms merk je dat gesprekken bv. stilvallen als je ergens komt maar 
ik denk wel dat ze mij in mijn job appreciëren. Dat ze zien wat ik doe, dat ik wil helpen waar 

ik kan,… soms zeggen ze dat ook letterlijk: “het is goed dat jij dat voor me doet”. 

Op leerkrachtniveau  
Leerkrachten aanzien haar als aanspreekpunt, hulpbron en buffer. Als er een probleem is, 
komt dit bijna altijd bij haar terecht. Dit toont aan dat zij een zichtbare positie heeft en dat 
leerkrachten weten dat ze bij haar terecht kunnen. Deze zichtbaarheid straalt zich uit in de 
gebouwen door de pictogrammen die de weg naar haar lokaal aanwijzen.  

Als je dan niet altijd in de leraarskamer raakt en je bent er dan toch eens, dan zien ze je 
hoofd en komen ze af met problemen. Moest ik meer tijd hebben, zou ik meer naar de  

leraarskamer gaan zodat je ook over andere dingen dan problemen kan praten. 

Tegelijk vindt ze dat collega’s soms iets te snel naar haar komen om verantwoordelijkheid of 
taken op haar af te schuiven. Uit haar verhaal valt op dat leerkrachten haar aanzien haar als 
een expert. Als leerkrachten met een probleem bij haar komen, wil ze vanuit haar persoon-
lijkheid deze rots in de branding zijn en een oplossing voorzien. De oplossingen worden  
eerder voorzien in het aanbieden van alternatieven, niet in het  coachen van de leerkracht 
om hierin competenter te worden. Doordat ze zich in het begin niet durfde profileren als 
coach en eerder terughoudend was, werd het steeds moeilijker om deze positie in te nemen. 
Ze denkt dat leerkrachten snel het gevoel zouden hebben dat het controlerend is. Ze geeft 
aan niet te weten of anderen haar als expert aanzien maar ervaart wel dat de verwachtingen 
naar haar toe heel hoog liggen. Nochtans is ze geen alwetende persoon en zijn sommige 
problemen voor haar ook niet evident. Ze zegt soms letterlijk tegen collega’s dat ze het zelf 
niet meteen weet waardoor ze die rol als expert probeert om te buigen in een gelijkwaardige 
positie door voor te stellen om samen na te denken over een oplossing.  

Haar takenpakket ligt vast met een jaarplanning dat per maand bepaalt wat van haar  
verwacht wordt. Aangezien ze de invulling van haar takenpakket vrij mag kiezen, kiest ze  
ervoor om naast de vastgelegde momenten (sociaal-emotionele begeleiding, arkwerking, 
arkoverleg, kernteam en uitdelen van medicatie ’s ochtends) ruimte vrij te houden. Door deze 
vrije ruimte had ze bij het horen van de werkdruk van collega’s besloten enkele individuele 
schoolse begeleidingen op haar te nemen en zich meer te verbinden met de collega’s door 
hen te ontlasten. Dit toont aan dat ze moeite doet om deel te zijn van hen en zich niet beter 
voelt. Helaas heeft ze na verloop van tijd moeten vaststellen dat haar agenda steeds drukker 
werd waardoor deze begeleidingen teveel worden. Doch wil ze dit naar collega’s toe niet  
laten opmerken. 

De sterkte in haar werking is haar coördinatie. Sinds het handelingsgericht werken kijkt men 
veel concreter naar wat een leerling nodig heeft. Daar waar vroeg als werkpunt gesteld werd 
“aandacht verbeteren”, wordt nu concreter nagedacht hoe men dit kan proberen bij een  
leerling. Naar de toekomst toe wil ze de ondersteuningsbehoeften gebundeld zien zodat  
duidelijker wordt wat een kind nodig heeft. Op termijn wil ze nadenken over de tijdspanne om 
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te evalueren of iets al dan niet werkt. Hierdoor neemt ze enerzijds een rol als expert aan 
t.a.v. de leerkrachten en anderzijds een rol als ‘behoeder’ van de noden van de leerlingen.  

Het wordt vooral verwacht van diegene die het moet uitvoeren maar ik ga wel af en toe naar 
besluiten terug en als ik zie staan ‘we gaan in de agenda schrijflijnen plakken, dan durf ik 

soms wel vragen hoe dat loopt en dan ja, moeten leerkrachten toegeven dat ze het vergeten 
zijn. Ik vind dat wel mijn taak maar ik vind dat niet altijd fijn want dat is zowat controlerend.  

Deze evolutie naar ondersteuningsbehoeften zal een lange weg moeten afleggen aangezien 
ze opmerkt dat haar collega’s moeite hebben met diversiteit. Momenteel wordt gewerkt met 
zo homogeen mogelijke groepen waarbij dezelfde onderwijsbehoeften voorop staan. Doordat 
alle leerlingen specifieke ondersteuningsbehoeften hebben, wordt gekeken naar wat de  
samengestelde klasgroep nodig heeft en waar er extra’s nodig zijn (verhoogde zorg). Als de 
focus daarin voornamelijk ligt op bijvoorbeeld spelling, zal de therapie eerder plaatsvinden op 
klasniveau. Ze geeft aan dat in de toekomst minder gekeken moet worden naar wat de groep 
nodig heeft en meer naar wat elk leerling individueel nodig heeft.  Doordat de orthopedagoog 
belang hecht aan diversiteit in een klasgroep wil ze in de toekomst leerkrachten afstappen 
van de homogene groepen en leerkrachten trachten meer te laten differentiëren. De  
leerkrachten daarentegen vinden dat leerlingen die afwijken van de klasgroep geremedieerd 
moeten worden of zelfs verplaatst worden naar een andere (lagere) klasgroep. 

Het is snel dat als er eentje is dat er niet in past, dat leerkrachten afkomen “seg, help mij”. 
Maar dan vooral van “neem het kindje uit de klas of kom bij mij in de klas zodat ik er niet te 

veel energie in moet steken want ik wil vooruit met mijn groep”. 

Op leerlingniveau 
Sinds twee jaar gaat veel tijd naar het sociaal-emotioneel ondersteunen van leerlingen.  
Volgens haar kan dit niet doorgaan in een klas waardoor deze momenten individueel  
gebeuren. Binnen dit domein wordt ze, omwille van haar opleiding in een expertrol  
gepositioneerd door leerkrachten. Die rol wordt bevestigd doordat ze dit schooljaar wekelijks 
in één klas lessen geeft rond sociale vaardigheden op vraag van de leerkracht. De  
orthopedagoog verkiest de aanwezigheid van de leerkracht omdat ze niet wil dat haar  
lessen losstaan van de andere. Vanuit haar positie kunnen deze lessen anders overkomen 
bij de leerlingen. Uit observatie viel op dat leerlingen ruimte krijgen om hun verhaal te doen. 
Hierdoor wordt het schoolse aspect overstegen en is er ruimte voor ‘differenciation’.  

Die opgelegde rol wordt ook bevestigd door haar inbreng in de projecten ‘ark’ en ‘kajuit’. De 
projecten zijn twee jaar geleden in het leven geroepen om leerkrachten te laten weten dat ze 
er niet alleen voor staan en dat ze een stok achter de deur hebben. De ‘ark’ is een lokaal 
waarin gedurende de dag de orthopedagoog, ibASS of de logopedist aanwezig is. Het is  
zowel een tijdelijk als permanente opvang voor leerlingen die om bepaalde redenen, vaak 
sociaal-emotionele, niet meer in de klas of op de speelplaats kunnen blijven. Het werkt in 
twee richtingen: leerlingen kunnen op vrijwillige basis hier naartoe komen maar ze kunnen 
ook verplicht worden als hun verwittigingen (groen, geel, oranje, rood) op zijn. De ‘kajuit’ is 
een isolatieruimte die zich naast ‘de ark’ bevindt.  
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Deelvragen: Hoe blijft de positie als school interne ondersteuner steeds veranderen? 5 

 In welke mate zal het M-decreet een invloed uitoefenen op de positie als 
school interne ondersteuner?  

 

Bij aanvang van haar halftijdse functie was niet duidelijk wat tot haar takenpakket behoorde. 
Er was geen functieomschrijving en de directeur vond het niet noodzakelijk dit op te stellen. 
Hij nam veel orthopedagogische taken op zich en gaf weinig uit handen waardoor ze een 
verloren positie had. Aangezien bij aanvang de efficiënte werking met leerlingen ontbrak, 
heeft ze zich hierop toegelegd. Naar leerlingen toe was ze heel zichtbaar doordat haar  
takenpakket niet gevuld was en veel tijd had om te participeren met activiteiten (bv. sport-
dagen). In het begin stond ze dichter bij de collega’s dan bij de directie doordat deze zich op 
zijn eilandje bevond. Zoals te merken in onderstaande figuur positioneerde ze in 2002 
niemand dichtbij haar. Met de komst van de tweede directie in 2004 is hier verandering in 
gekomen. Een kernteam werd opgericht wat bijdroeg aan een kleinere afstand met directie 
en een grotere afstand met collega’s. Door het kernteam ontstond duidelijkheid m.b.t. haar 
takenpakket waardoor ze zich kon (en mocht) toeleggen op het bijbrengen van duidelijkheid 
en structuur op schoolniveau. Tegelijk begon crisisopvang steeds meer tot haar takenpakket 
te behoren, evenals klassenraden, handelingsplanningen en beeldvormingen. Doordat haar 
takenpakket meer vorm kreeg, bleef er minder tijd over om te besteden aan leerlingen. De 
afstand werd groter, behalve met de leerlingen die regelmatig langskwamen in haar lokaal. 

 

Sinds de derde directie (2008) kreeg ze een prominentere rol toebedeeld. Dit zorgde ervoor 
dat de kloof met de collega’s groter werd. Anno 2015 is weinig verandering gekomen in de 
opgenomen en toebedeelde rollen. Sinds de komst van de beleidsmedewerker merkt ze dat 
de afstand met de directie iets groter geworden is, wat losstaat van het kernteam. 

Door de opstart van type 9 denkt ze een coördinerende positie te moeten opnemen. Tijdens 
het kernteam viel op dat ze deze belangrijke rol reeds toebedeeld krijgt. De directeur gaf 
haar (on)bewust meer spreekrecht, erkende haar expertise en benadrukte dit door telkens 
haar mening te vragen. Alsook werd vaak een goedkeurende blik tot haar geworpen om na 
te gaan of zij akkoord was met de zaken die hij aangaf. Hieruit leid ik af dat de directeur haar 
positie hoog prijst vanuit zijn mening dat ze een belangrijke rol vervult binnen deze school.  

                                                 
5
 De school interne ondersteuner wordt voorgesteld met het pictogram . Er wordt enkel gekeken naar welke afstand-nabijheid 

aanwezig is t.a.v. de school interne ondersteuner, onderlinge relaties werden niet in beeld gebracht.  
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De komst van het M-decreet roept vragen, twijfels en weerstand op bij de orthopedagoog.  
De school biedt het voormalige type 1 en 8 onderwijs aan en zal  zich vanaf september 2015 
moeten profileren als een school voor ‘type basisaanbod’ dat tevens type 9 aanbiedt. Er 
wordt volop nagedacht over hoe hun onderwijsaanbod zal moeten veranderen. Naar positie 
denkt lijken deze veranderingen voor haar weinig verschil te maken omdat ze nu ook al 
voorbij het label van de leerlingen kijkt. Voor haar primeren de noden van de leerling.  

Het is niet van “Het is een auti, geef hem een uurrooster en het is in orde”. Er moet voor mij 
zeker geen label aanhangen. Zeker in deze school vind ik dat nog heel uitgesproken.  

Leerkrachten komen af met de boodschap “de aandacht is niet zo goed” en dan weet je dat 
de impliciete boodschap is om aan CLB een aandachtsonderzoek te vragen zodat ze naar 

neuroloog kunnen zodat medicatie opgestart wordt”. Daar heb ik het moeilijk mee. 

Naar positie toe denkt ze meer te moeten netwerken met reguliere scholen en ouders.  
Tevens denkt ze dat het bijwonen van bijeenkomsten met zorgcoördinatoren nodig wordt om 
een overzicht te krijgen van de draagkracht van het regulier onderwijs opdat vanuit een  
gelijkwaardige positie samengewerkt kan worden in het belang van een leerling. In functie 
van een terugkeer van de leerling vanwege het type ‘basisaanbod’ dat tweejaarlijks herzien 
zal worden, wil ze een positie als brugfiguur innemen. Vanuit type 9 denkt ze eerder een  
coördinerende positie te moeten innemen in functie van het geïntegreerd onderwijs (GON). 
Ook hier zal zij een brug slaan met de reguliere scholen. Hierin zal zij een gelijkwaardige  
positie opnemen zodat de samenwerking vlot zou verlopen. Tegelijk denkt ze dat het nodig 
zal zijn meer kennis op te doen over differentiëren om nog meer tegemoet te komen aan de 
individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Welke rol zij hierbij zal vervullen is nog niet 
duidelijk omdat ze momenteel weinig schoolse taken op zich neemt. Het toont aan dat ze 
vanuit het diversiteitsdenken verder kijkt dan de leerling en zijn label. 

Naar collega’s toe zal er weinig veranderen aan haar positie als lid van een middenkader.  
Indien de schoolpopulatie zou verkleinen 
doordat leerlingen langer in het regulier  
onderwijs gaan en/of een terugkeer moeten 
maken naar het regulier onderwijs, dan denkt 
ze dat haar uren als orthopedagoog zullen  
inkrimpen. Tegelijk denkt dat ze dat zij, directie 
en leerkrachten meer op elkaar aangewezen 
zullen zijn waardoor hun posities kunnen  
wijzigen.  
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4.2 ZORGCOÖRDINATOR  

4.2.1 Algemeen 

De zorgcoördinator is van opleiding logopedist en heeft lange tijd een zelfstandige praktijk 
gehad.  Ze oefent de job als zorgcoördinator ondertussen 12 jaar uit in dezelfde school. De 
zorg wordt ingevuld door haar (stelsel 28/36), de zorgjuf (halftijds) en een halftijds  
directielid die 4 uur zorg op zich neemt.  

Sinds 2012 is er een halftijdse directie bijgekomen. Als belangrijkste troeven geeft de school 
kwaliteitsonderwijs, zorg en communicatie aan. Ouders krijgen een belangrijke rol binnen 
deze communicatietroef. In de school zijn amper SES-leerlingen. Deze volgen volgens haar 
eerder onderwijs in de stadsscholen in de omgeving. 

4.2.2 Analyse 

Hoofdvraag: Wat is de positie van een school interne ondersteuner? 

Om te peilen in welke mate ze denkt over haar positie, werd gevraagd om het begrip in eigen 
woorden uit te leggen: 

Plaats binnen de school. Of je rang binnen de school maar das zo raar uitgedrukt. Men 
spreekt altijd van een zorgcoördinator als middenkader. Ik vind dat moeilijk. Vroeger leunde 

ik dichter aan bij de directie omdat het aanvullende halftijds directielid er niet was en dan 
stond de directeur er alleen voor. Ik voel mij nu veel beter in mijn vel omdat ik mij meer  

onder de collega’s voel dan toen. 

Daarnaast werd ook gevraagd om haar positie te omschrijven in vier werkwoorden: 

Doen – luisteren – opvangen – bufferen  

Ook hier kunnen posities zich op beleids-, leerkracht- en leerlingniveau bevinden.   

Op beleidsniveau  
Bij aanvang bestond haar takenpakket grotendeels uit het mee vormgeven van het beleid-
niveau. Door die nauwe samenwerking met de directeur ervaarde ze een grotere afstand met 
de collega’s. In 2012 werden de directie-uren aangevuld met een halftijds directielid.  
Hierdoor voelde ze zich beter in haar positie omdat door het deels wegvallen van het  
beleidsmatige aspect meer betrokkenheid ontstond met het leerkrachtenteam. Doch wordt in 
de literatuur aangegeven dat het als zorgcoördinator gaat om een “en-en” verhaal en niet om 
“of-of” waardoor actie verondersteld wordt  op zowel leerling-, leerkracht als beleidsniveau. 

De periode voor de aanvullende halftijdse directie, dan was ik ook wel een deel van het team 
maar dan was er meer een positieverschil. Ik ga niet zeggen hoger maar dan werd ik ook 
vaak “gebruikt”, in de zin van “zeg eens tegen de directeur dat….” Of “als je het met hem 
daarover hebt,…”. Omdat ze wisten dat ik vaak bij de directie zat en veel dingen samen  

uitstippelde naar beleid toe en dan werd ik daar veel meer op aangesproken. Maar  
anderzijds, als er iets was dat hen niet aanstond, dan was het van “seg eej”. Dat is toch niet 

hetzelfde als nu. Ik denk nu wel dat ze mij altijd aanvaard hebben, ik heb daar nooit echt 
problemen mee ondervonden maar dan lag dat soms toch iets moeilijker dan dat het nu ligt. 

Hieruit leid ik af dat de zorgcoördinator zich liever niet aanziet als middenkader maar eerder 
positioneert op leerkrachtniveau. Ze geeft aan zich gelukkiger te voelen door enkel het  
leerling- en leerkrachtniveau op te nemen. Ze blijft taken opnemen op beleidsniveau maar de 
connectie met zorg wordt duidelijker. 
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Naar zorgbeleid toe heeft de intrede van HGW op school een belangrijke invloed gehad. Ook 
hier geeft ze aan zich niet te willen positioneren als expert t.o.v. haar collega’s. Als gevraagd 
wordt op welke bagage teruggevallen kan worden, worden zowel opleiding, overige zorg-
coördinatoren, leerkrachten als CLB aangehaald. De CLB-medewerkster wordt zowel als  
expert en als samenwerkende partner gezien, wat belangrijk is in het kader van HGW. 

Ik zou dat jammer vinden als je zou zeggen “constructief samenwerken of wisselwerking, 
nee das niet belangrijk”. Je moet samenwerken. Niemand kan op zijn eentje alleen werken 
dus ik denk dat de zeven uitgangspunten allemaal belangrijk zijn en dat ze allemaal zouden 

moeten deel uitmaken van elke school. 

Het meer oog hebben voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften heeft een  
invloed gehad op het zorgbeleid en op haar positie. Een voorbeeld hiervan is de oprichting 
van een kangoeroewerking voor leerlingen met hoogbegaafdheid. Concreet houdt dit in dat 
er sinds twee jaar wekelijks lesmomenten voorzien worden voor leerlingen die één uur per 
week bij haar komen om leerstof te verwerken die tijdens de lessen niet aan bod komt. Hierin 
zit een discrepantie omdat ze aangeeft zichzelf niet als expert te willen profileren maar doch 
de hele werking op zich neemt en zo onbewust aangeeft dat haar collega’s hiervoor  
onvoldoende gekwalificeerd zijn. 

Oudergesprekken verliepen in het begin steeds in aanwezigheid van de directeur. Sinds 
2008 nam ze een meer zichtbare positie in naar ouders toe omdat er besloten was dat de 
aanwezigheid van de directeur niet meer vereist was. Vaak gebeurt het dat een leerkracht 
aan haar vraagt om ouders in te lichten omdat ze vinden dat dit meer tot haar positie  
behoort. Hierdoor dient ze de rol als expert op te nemen die normen bevestigt en ouders  
erop wijst dat hun kind hieraan niet voldoet. Op dat moment positioneert ze zich vanuit een 
ongelijkwaardige positie. Tijdens oudergesprekken wordt de leerkracht erkend in zijn  
expertise als iemand die het kind in de schoolcontext het beste kent.   

Als ik vraag aan ouders of ze naar school kunnen komen is dat meestal niet om een goede 
boodschap te brengen maar ik probeer dat ook te doen. Vorige week heb ik een mama  

gebeld om te zeggen: “Amaj die heeft een enorme sprong gemaakt qua lezen en zo’n toffe 
evolutie”. Toch proberen we altijd om heel eerlijk te communiceren naar ouders en te  

zeggen: “kijk het lukt niet, laten we samen zoeken naar oplossingen” 

Op leerkrachtniveau  
Leerkrachten aanzien haar als aanspreekpunt en hulpbron. De zorgcoördinator doet vele  
inspanningen om zich zichtbaar en toegankelijk op te stellen. Zo probeert ze o.a. minstens 
één keer per dag naar de leraarskamer te gaan. Doordat er vaak informele contacten plaats-
vinden zowel in de leraarskamer, op de speelplaats, in de gangen als in haar lokaal is zij 
vaak snel op de hoogte van zaken die minder vlot lopen. Dit toont aan dat haar inspanningen 
om tot deze positie te komen werkt. Ze stelt zich tevens op als buffer. 

Het kan ook gebeuren dat als het soms met sommige leerlingen echt te moeilijk is, dat een 
juf komt aankloppen: “ik kom hem hier een half uur, zetten het gaat niet meer, ik voel dat ik 

ga ontploffen”. Dan kan die hier in mijn lokaal terecht. Dan speel ik een beetje als buffer. 

Leerkrachten vinden snel de weg tot bij haar als ze met problemen geconfronteerd worden. 
Ze tracht zich als gelijke te positioneren naar hen toe maar doorheen het gesprek valt op dat 
de rol als expert vaak de bovenhand krijgt. Wanneer leerkrachten advies of informatie komen 
vragen, zal het veelal gebeuren dat de zorgcoördinator oplossingen voorziet of taken op zich 
zal nemen  i.p.v. leerkrachten hierin te coachen. Ze geeft aan dat het coachende aspect 
voornamelijk uit de weg gegaan wordt omwille van tijdgebrek. “Soms moet het snel gaan en 
dan is het eenvoudiger om de leerkrachten enkele suggesties mee te geven om uit te  
proberen”, aldus de zorgcoördinator.  
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Toen ze pas gestart was, werd zorg vaak in de klas gegeven i.f.v. extra ondersteuning. Door 
de jaren heen is dat er langzaam uitgegroeid en gebeurt de zorg bijna uitsluitend in haar 
zorglokaal. Dit wijst erop dat haar positie veranderd is omdat het vertrouwen in haar  
handelen en expertise gegroeid is doorheen de tijd. Tegelijk wordt een signaal gegeven dat 
zorg toebehoort aan de zorgklas, terwijl dit iets is dat in hele school prominent aanwezig 
moet zijn. Ze merkt op dat leerkrachten haar ondersteuning appreciëren.  Dit werd haar  
bevestigd tijdens de vorige doorlichting waarbij alle collega’s aanhaalden tegen de  
inspecteurs dat “die van de zorg hun best doen en dat ze daar steeds op kunnen rekenen”. 

Hoe ze haar takenpakket invult, mag ze autonoom beslissen van de directie. Een groot deel 
gaat uit naar het leerlingniveau. Leerkrachtondersteuning behoort tevens tot haar taken-
pakket. Doordat eerder gewerkt wordt vanuit het taakverdelingsmodel houdt dit het verlagen 
van taaklast bij leerkrachten in en het uit handen nemen van taken. Bij aanvang van het 
schooljaar probeert ze vaste momenten in te plannen voor administratie maar doorheen het 
jaar ziet ze deze verdwijnen.  

Zeker deze periode van het jaar als iedereen volop met nieuwe leerstof bezig is, dan vind ik 
dat zo erg om te zeggen “nu ga ik deze middag zorgen dat mijn outputdossier of weet ik veel 

in orde is”. Als je dan weet dat collega’s met hun handen in hun haar zitten omdat ze een 
moeilijke leerlingen in de klas hebben. Dus ja, toch wel heel sterk kindgericht eigenlijk. 

Vanwege haar enthousiasme heeft ze het idee te weinig tijd te hebben in een week. Dit kan 
deels voortkomen uit de stoornisgerichte ondersteuning omdat veel tijd besteed wordt aan de 
begeleidingen die focussen op het wegwerken van het verschil. Indien het begeleidings-
model toegepast zou worden, zou er tijd vrijkomen om leerkrachten hun draagkracht te  
vergroten door te coachen op klasniveau. Doordat de zorg uit de klas gegeven wordt, leren 
leerkrachten niet omgaan met de diversiteit in hun klas.  

Op leerlingniveau 
Omdat ze vindt dat remediërend werken een regelmaat vraagt, heeft ze een vaste structuur 
aangenomen in haar agenda. Het merendeel van haar takenpakket bestaat uit  
ondersteuning op leerlingniveau. Zo worden bijvoorbeeld anderstalige leerlingen bij haar  
genomen om te werken aan hun verschil, hun taalachterstand (cfr. Difference). Daarnaast 
voorziet ze voor die leerlingen, alsook voor de leerlingen uit de kangoeroewerking een map 
in de klas dat de leerling kan maken wanneer het geen aansluiting vindt bij de les die  
klassikaal gegeven wordt of wanneer de gegeven oefeningen te eenvoudig zijn voor hen. 
Daarnaast zijn er nog vaste remediëringsmomenten per leerjaar (1, 2, 3e), individuele  
remediering, kangoeroe-werking, leesgroepjes,.. Bij de vaste remediëringsmomenten per 
leerjaar komt de vraag steeds vanuit de leerkracht.  Het zijn momenten voorbehouden voor 
leerlingen die op dat moment bij taal of rekenen iets minder vlot meekunnen en baat hebben 
bij een opfrissing of bij een individuelere aanpak die de leerkracht op dat moment niet zelf 
kan geven. 

Om die zichtbaarheid door trekken naar de leerlingen toe, haalt ze diegenen die remediering 
hebben zelf op in de klas. Het valt op dat er geen negatieve sfeer heerst rond extra zorg. De 
leerlingen lijken het fijn te vinden om mee te mogen. Er zijn er zelfs die vragen of ze ook mee 
mogen, soms wordt hierop ingegaan. De leerlingen krijgen ruimte om hun verhaal te doen 
waardoor het schoolse aspect overstegen mag worden en er ruimte is voor ‘differenciation’ 
binnen het wegwerken van ‘difference’. 
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Deelvragen: Hoe blijft de positie als school interne ondersteuner steeds veranderen? 

 In welke mate zal het M-decreet een invloed uitoefenen op de positie als 
school interne ondersteuner?  

Doordat er bij aanvang geen hoofdtaken waren, was zij bij aanvang toegewezen op de  
expertise van de taakleerkracht en op observatie in de klassen. Doordat de taakleerkracht 
remediërend werkte met het 1, 2 en 3e leerjaar besloot zij zich toe te leggen op het 4, 5 en 6e 
leerjaar. Naar leerkrachten toe werd een afwachtende houding aangenomen waarbij voorop 
stond om te ontdekken hoe leerkrachten omgingen met bepaalde zaken of bepaalde leerstof 
aanbrachten. Van hieruit is de nood aan het ontwikkelen van algemene schoolafspraken 
rond didactiek ontstaan. Dit was een eerste kans om zich te laten opmerken. Ondanks dat ze 
als zorgcoördinator nieuw was in het team, had ze het gevoel reeds dicht te staan bij de leer-
lingen, leerkrachten, directie, zorgjuf (toen nog taakleerkracht) en paramedici vanuit haar 
achtergrond als logopedist.  

Reeds in het begin positioneerde ze zich als ‘behoeder’ van de noden van de leerlingen. Ze 
ijverde ervoor dat leerlingen die trager werkten deze achterstand niet dienden in te halen 
thuis. In 2008 kwam dit nog meer op de voorgrond omdat er meer aandacht kwam voor  
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften door de afbouw van de functie taak-
leerkracht. Leerkrachten meekrijgen in het zorgbeleid begon eveneens een hoofdtaak te 
worden waardoor een coachende positie ingenomen werd om hen de zin van extra  
ondersteuning te doen inzien. 

 

Sinds HGW op school geïntroduceerd werd, neemt ze het vanuit haar positie op om dit te  
integreren in de werking. Nagenoeg geeft ze aan dat als aan leerkrachten gevraagd wordt 
wat HGW inhoudt, ze dit niet onder woorden zullen kunnen brengen ondanks dat ze het wel 
uitvoeren. Door taal van leerkrachten te ontnemen, ontneemt het hen om sterker te worden. 

Anno 2015 geeft ze aan zich gelukkiger te voelen bij de positie die dichter aanleunt bij de 
leerkrachten. De positie die ze momenteel inneemt, schrijft ze toe aan het bijkomend  
directielid waardoor haar takenpakket gewijzigd is. De noden blijft ze leggen op het  
remediëren van leerlingen. Hierbij komt de nood om leerlingen die niet doorverwezen kunnen 
worden naar het buitengewoon onderwijs beter op te volgen.  

De zorgcoördinator geeft aan dat school open staat voor diversiteit en veel doet voor  
leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften vanuit hun breed uitgebouwde basiszorg. 
De kangoeroewerking is hier een voorbeeld van waarbij overeenkomsten en verschillen in 
positieve zin opgemerkt worden. Door hun aanwezigheid wordt in termen van aanpassingen 
gesproken. Doch is er de schrik dat steeds meer leerlingen het gemeenschappelijk  
curriculum niet gaan aankunnen en dat leerkrachten door de individuele trajecten overvraagd 
gaan worden. Dit toont aan dat het stoornisgericht denken domineert. Aangezien vooral  
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remediërend opgetreden wordt om leerlingen hun achterstand in te halen, wordt er soms 
voorbijgegaan aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en wordt er niet altijd  
ingespeeld op de echte noden.  

Ondanks men openstaat voor diversiteit wordt een moeilijkheid opgemerkt om te denken in 
termen van ondersteuningsbehoeften. Bij een oudergesprek worden bv. normen aangegeven 
die men verwacht zoals “niet hangen op een bank”. De vraag die gesteld moet worden is 
echter:“wat heeft deze leerling nodig zodat hij niet op zijn bank hangt?”. Het probleem-
gerichte (oorzaak – gevolg) moet bijgevolg losgelaten worden. Er wordt ook nog te vaak  
nagedacht over het dubbelen van een leerjaar als een leerling op slechts één vlak uitvalt (bv. 
wiskunde). De diversiteit wordt eerder gezien als een last op hun schouders. Dit valt ook op 
aan de redenering dat het M-decreet enkel kan slagen als er extra ondersteuning of extra 
uren bijkomen zodat de leerkrachten kunnen werken met kleinere klasgroepen of met extra  
zorgondersteuning.  

 

Naar de toekomst toe denkt ze eerder ondersteunend te moeten optreden naar leerkrachten 
toe vanwege de meer voorkomende curriculumdifferentiatie. Het lijkt haar nodig meer aparte 
trajecten uit te stippelen. Deze ondersteuning zal vermoedelijk bestaan uit taken overnemen 
om leerkrachten te ontlasten. Door het overnemen van taken (cfr. taakverdelingsmodel)  
worden leerkrachten niet/minder getraind in het leren omgaan met diversiteit in de klas.  

Bij voorkeur zou ze in de toekomst een  
zorgteam hebben van twee of drie personen 
waarbij ze een aansturende positie inneemt 
en toch een deel op leerlingniveau behoudt. 
Doch zou ze zich niet willen profileren boven 
deze personen. Ze zou vanuit de interesses 
van deze zorgpersonen het werk willen  
opdelen zodat elk zich kan specialiseren in 
zijn/haar deelgebied (bv. taal, wiskunde,  
gedragsproblemen). 

 

  



 

32 

 

DEEL 5: DISCUSSIE 

5.1 INTERPRETATIE ONDERZOEKSRESULTATEN 

Om de bekomen resultaten in beeld te brengen, wordt de discussie ingedeeld op de drie  
niveau’s waarop ze werkzaam zijn. Soms zullen deze niveau’s door elkaar vloeien.  

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat zowel directie, school interne ondersteuner als het 
hele schoolteam in sterke mate beïnvloed worden door de druk die de samenleving uitoefent 
op het onderwijs. De neoliberale koers die Europa vaart, stelt tewerkstelling als centraal doel 
voorop waarbij de verantwoordelijkheid bij het individu ligt. Dit Europees model bekijkt alles 
door een economische bril en efficiëntie, productiviteit en het weloverwogen inzetten van  
kapitaal staan centraal (Massimiliano, 2013). Dat dit dominante discours op hen inwerkt, valt 
op aan het belang dat gehecht wordt aan expertise, bijscholing en het onmiddellijk moeten 
voorzien in oplossingen. Op welke wijze dit hun handelingen beïnvloedt, komt later aan bod.   

Op beleidsniveau 
Uit het theoretisch kader blijkt dat zorgcoördinator en orthopedagoog zowel werkzaam zijn 
op leerling-, leerkracht-, als beleidsniveau. In de praktijk blijkt echter dat vaak gekozen wordt 
om bepaalde niveau’s meer of minder op de achtergrond te plaatsen vanwege het ruime 
 takenpakket. Doch geeft de literatuur aan dat het om een “en-en” verhaal moet gaan. De  
mate waarin bepaalde niveau’s meer aandacht krijgen, heeft een invloed op hun positie. Bij 
de orthopedagoog krijgt het beleidsniveau meer aandacht waardoor een prominente  
positie als middenkader ingenomen wordt. Bij de zorgcoördinator is het beleidsmatige aspect 
uit haar takenpakket weggevallen waardoor zij zich eerder positioneert op leerkrachtniveau. 
In welke mate een middenkader positie ingenomen wordt, hangt o.a. af van de wijze waarop 
de directie hun takenpakket bepaalt. Zo wordt van de orthopedagoog een nauwe samen-
werking verwacht, daar waar de zorgcoördinator ruimte gekregen heeft om zich verder te  
distantiëren van de directie. Een school interne ondersteuner lijkt een nomadische functie te 
bekleden doordat men niet samenvalt of helemaal bij de groep van de leerkrachten/directie 
behoort maar ook heel wisselende positie inneemt t.a.v. alle andere onderwijspartners.  

Op leerkrachtniveau 
Hoe groter de inbreng op beleidsniveau, des te groter de polariteit tussen directie en  
leerkrachten ervaren wordt. Ook de wijze waarop deze inbreng vorm krijgt, heeft een invloed.  
Bij de zorgcoördinator is de inbreng afgegrensd t.a.v. zorggerelateerde zaken, terwijl het bij 
de orthopedagoog gaat over alles m.b.t. de school. Hierdoor worden ze aanzien als expert 
die zich boven leerkrachten positioneren. Desondanks wordt men aanzien als aanspreek-
punt, hulpbron en buffer. Door de nood om (eveneens) te behoren tot het leerkrachtenteam, 
doen beiden inspanningen om de kloof te dichten. Veelal krijgt dit vorm in compenserend  
optreden door taken over te nemen om leerkrachten hun taaklast te verlagen. Ze worden 
door leerkrachten vaak nog meer als expert gemaakt door verantwoordelijkheid op hen te 
schuiven en door projecten zoals ark- en kangoeroewerking. Het gevaar schuilt hierin dat 
leerkrachten afhankelijk worden. De ruimte die school interne ondersteuners krijgen om hun 
takenpakket in te vullen, houdt eveneens een risico in. Het biedt ruimte om accenten te  
leggen die aansluiten bij een eigen visie of bij eigen interesses vanuit de vooropleiding. Bij 
de zorgcoördinator resulteert dit in een compenserende ondersteuning t.a.v. leerlingen die 
afwijken van de (klas)norm. De focus ligt hierdoor op het wegwerken van het ‘difference’. 
Hierin weerspiegelt zich het neoliberale idee dat leerlingen wil klaarstomen als burgers die 
klaar zijn voor de arbeidsmarkt, wat enkel kan als ze het klasniveau behalen. Hiervan  
afwijken zou impliceren dat het geen volwaardige burgers worden. De orthopedagoog  
daarentegen zet vanuit haar opleiding voornamelijk in op leerlingniveau t.a.v.  
sociaal-emotioneel ondersteunen waarbij oog is voor zowel ‘difference’ als ‘differenciation’.  
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Ondanks dat deze ondersteuning geapprecieerd wordt door collega’s, dient de vraag gesteld 
te worden of dit taakverdelingsmodel het meest aangewezen is met de diversiteit die steeds 
meer op de voorgrond komt te staan. Vanuit het diversiteitsdenken wordt aangeraden een 
begeleidingsmodel te hanteren waar ruimte is voor het ondersteunen van leerkrachten in  
deze diversiteit. Door deze ondersteuning kan een kloof t.a.v. het verschil gedicht worden 
zodat de ondersteuner minder geduwd wordt in zijn expertrol tegenover hoogbegaafden,  
gedragsmoeilijke leerlingen, enzovoort. Deze coachende houding is bij beiden echter in  
mindere mate aanwezig. Er wordt enerzijds aangegeven hiervoor te weinig tijd te hebben en 
anderzijds schrik te hebben dat het bij leerkrachten controlerend zou overkomen omdat ze 
zich aangesproken zouden voelen op hun persoonlijke aanpak. Door de draagkracht bij  
leerkrachten te verhogen zal hun doelmatigheidsbeleving vergroten. De vraag is echter of 
deze verhoogd kan worden als een compenserende houding aangenomen wordt. Het  
denken van de leraar over de mogelijke invloed (cfr. doelmatigheidsbeleving) die hij (en  
algemeen de school) kan uitoefenen maakt een groot verschil uit (Klasse, 1994).  
Leerkrachten die niet geloven in de mogelijk uit te oefenen invloed, leggen de reden voor 
eventueel falen sneller bij de leerlingen zelf en zijn niet gemotiveerd om op zoek te gaan 
naar strategieën die het leren en beleven van de leerlingen positief kunnen ombuigen. Door 
hierop te focussen zullen leerkrachten sneller het nut inzien van het handelen vanuit een  
diversiteitsdenken wat ten goede komt voor het  M-decreet.  

Het handelinggericht werken heeft in scholen een aanzet gegeven tot meer samenwerking 
met de betrokken partijen. Deze invloed is voornamelijk zichtbaar in het regulier onderwijs. 
De zorgcoördinator brengt dit mooi in beeld. Naar de toekomst toe wordt het belangrijk te 
handelen vanuit een  ‘collaborative teaming’. Dit houdt in dat twee of meer mensen streven 
naar een gemeenschappelijk doel. De expertise en verantwoordelijkheid wordt hierdoor  
verlegd naar het hele team rond de leerling. Collaborative teaming zorgt voor een betere  
inclusie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door iedereen aan hetzelfde zeel 
te laten trekken. Om hierin te slagen moet iedereen geloven dat elk teamlid uniek is en een  
eigen expertise inbrengt. Expertise betreft namelijk het gericht zijn op samenwerking. De 
school interne ondersteuner kan hierin de rol van meerzijdige partijdigheid nastreven waarbij 
een houding aangenomen wordt die erin bestaat aanspreekbaar te zijn voor en betrokken te 
zijn op iedereen die zou kunnen worden getroffen door zijn interventies (Heyndricks, 2005).  
Dit houdt in dat de school interne ondersteuner bereid is in te zien dat elke betrokken partij 
inspanningen doet om passend zorg te dragen voor anderen.  

Deze gedeelde verantwoordelijkheid zal een positief effect hebben t.a.v. de zelfzorg van een 
school interne ondersteuner. Weten dat de verantwoordelijkheid niet enkel op zijn schouders 
ligt en dat hij niet ieders rots in de branding is, zal rust met zich meebrengen. Er dient  
gestreefd te worden naar participerend leiderschap waarbij de leider als mededeelnemer  
participeert in het proces en eigen specifieke verantwoordelijkheden heeft (Van Limpt, 2013). 
Dit houdt een integratie in van leiding en deelnemen. Terwijl het geheel geleid wordt, blijft er 
steeds een deelnemend leiden zijn. Dit leidt tot het ombuigen van expertrol naar een  
gedeelde verantwoordelijkheid waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardige samenwerkings-
relaties. Dit zou de polariteit tussen leerkrachten en directie kunnen laten verdwijnen. 

Een andere mogelijkheid is dat van de methodische terughoudendheid. Stiers (2014) zegt 
dat de vaardigheid erin bestaat dat de werker, nl. de school interne ondersteuner, op het  
juiste moment aanvoelt wanneer hij actief moet ingrijpen en wanneer hij de deelnemers (cfr. 
leerkrachten) ruimte en kansen moet laten. Door methodische terughoudendheid ontstaat 
ruimte, wat betekent dat er ook iets kan fout gaan (Stiers, p. 147). Het houdt in dat kansen 
gecreëerd worden om de doelmatigheidsbeleving van leerkrachten  te vergroten, wat op zijn 
beurt een positieve invloed zal hebben t.a.v. de gevraagde professionaliteit die verwacht 
wordt van leerkrachten om te kunnen omgaan met specifieke onderwijsbehoeften.  
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Van den Berg (2007) stelt dat de betrokkenheidtheorie belangrijk is om in het achterhoofd te 
houden m.b.t. nieuwe situaties, veranderingen of vernieuwingen. In het kader van het  
M-decreet is het belangrijk om de drie varianten van betrokkenheid in rekening te brengen 
opdat leerkrachten het gevoel hebben mee een invloed uit te oefenen op de situatie.  
Vooreerst is er de zelfbetrokkenheid waarbij personen die met vernieuwing te maken krijgen 

eerst op zichzelf betrokken zijn en vaak gevoelsmatig reageren. Dit kan resulteren in het niet 
inzien van de zin van verandering. Als tweede volgt de taakbetrokkenheid die zorgen, vragen 
en behoeften over de processen en taken teweegbrengt die verband houden met de  
invoering van de vernieuwing (van den Berg, 2007, p. 25). Tenslotte is er impactbetrokken-
heid waarbij aandacht in positieve of negatieve zin uitgaat naar collega’s waarmee samen-
gewerkt moet worden en naar de leerlingen die bij de vernieuwing betrokken zijn. Onderzoek 
van Ros en Van den Berg (1999) wijst uit dat als te weinig rekening gehouden wordt met  
deze vormen van betrokkenheid, de implementatie sterk vertragend zal lopen. Om hieraan 
tegemoet te komen geeft Verbiest (2014) aan dat bij de zelfbetrokkenheid best voldoende  
informatie ter beschikking gesteld wordt, zoals lezingen of een informatiehoek op school 
waar men terecht kan voor folders/boeken/… Bij de taakbetrokkenheid wordt aangeraden om 
leerkrachten te helpen de vernieuwing te leren beheersen. Overleg met leerkrachten kan een 
goede interventie inhouden. Ten slotte is het bij impactbetrokkenheid van belang zicht te 
hebben op het effect van de vernieuwing op het leren en de resultaten van de leerlingen. 
Leerkrachten weinig tijdrovende evaluatiemethoden aanreiken kan behulpzaam zijn.  Tegelijk 
vindt Verbiest (2014, p. 108) dat leerkrachten de kans moeten krijgen om de vernieuwing 
nog meer te beheersen, bijvoorbeeld door het laten bespreken van lessen, door het inrichten 
van werkgroepen van leerkrachten of door hen de kans te geven samen te werken met  
leerkrachten van andere scholen. 

Op leerlingniveau 
Sierens (2007, p. 51) haalt aan dat de neiging tot homogenisering als middel tot efficiëntie 
samenhangt met de kwalificatiefunctie van het  onderwijs. Het onderwijs bereidt voor op  
bepaalde beroepen, leidt leerlingen door selectie en specialisatie naar beroepen toe. Dit 
houdt in dat het onderwijs een functie van differentiatie heeft waarbij de school zelf  
onderscheid maakt tussen verschillende categorieën leerlingen. Nochtans bieden samen-
gestelde klassen voordelen voor het verloop en de uitkomsten van het leerproces. Sierens 
(2007) zegt tevens dat zowel de leerprestaties van achterstandsleerlingen als de sociale 
verhoudingen tussen groepen leerlingen er baat bij hebben. Hier komt het burgerschaps-
paradigma naar voor dat oproept om leerlingen ‘sameness’ en tegelijk ‘difference’ te laten 
zijn. Echter valt waar te nemen dat voornamelijk het stoornisdenken gehanteerd wordt om 
het verschil weg te werken. De ‘difference’ wordt niet aanzien als een toegevoegde waarde 
waardoor deze leerlingen doorverwezen worden naar de school interne ondersteuner vanuit 
het idee dat zoiets tot hun expertise behoort. Dit vergroot alweer hun expertiserol.  

De gehanteerde compenserende ondersteuning zou ertoe kunnen leiden dat leerlingen met 
specifieke ondersteuningsbehoeften uitsluitend door school interne ondersteuners extra zorg 
zouden krijgen waardoor ze in die expertrol blijven. Dit zou tevens impliceren dat er geen 
verandering komt ondanks het M-decreet en verder doet zoals men bezig is. Hierin schuilt 
een gevaar van speciale klassen binnen het regulier onderwijs, wat reeds in het buitenland 
bewezen is geen gunstig effect te hebben. 
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5.2 IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK 

Dit onderzoek poogde een eerste beeld weer te geven op de positie van de school interne 
ondersteuner, hoe deze blijft veranderen en in welke mate het M-decreet een invloed zal  
uitoefenen op hun positie. De gelijkenissen en contradicties kunnen meegenomen worden 
naar het praktijkveld waar de samenwerkingsrelatie tussen interne ondersteuner, directie en 
leerkrachten mogelijks geoptimaliseerd kan worden. Dit onderzoek hoopt eveneens als basis 
voor de totstandkoming van een dialoog te fungeren. 

Op beleidsniveau kan dit impliceren dat de posities bespreekbaar moeten zijn om zo de  
polariteit tussen leerkrachten en school interne ondersteuner te verkleinen waar mogelijk. 
Een middenweg zal hierin gezocht moeten worden aangezien de samenwerking des te  
belangrijker zal worden met het M-decreet in het vooruitzicht. Zo denkt de reguliere school 
bv. dat de veranderingen zullen meevallen maar over concrete wijziging van het aanbod 
wordt niet gesproken (cfr. diversiteitsdenken). Dit zal een te bespreken onderwerp moeten 
worden. Beide school interne ondersteuners zullen met hun directie aan de tafel moeten 
gaan zitten om grondiger na te denken over wat dit M-decreet zal wijzigen aan hun aanbod 
en hoe ze hierop zullen anticiperen.  

Het burgerschapsparadigma stelt dat personen met een beperking volwaardige burgers  
‘sameness’ zijn maar tegelijk ‘difference’ vanuit hun eigenheid. De wijze waarop de school 
interne ondersteuners hiertegenover een positie inneemt zal bepalend zijn hoe verschillend 
leerlingen mogen zijn. Disability Studies tracht hierop te anticiperen door zoveel mogelijk het 
perspectief van verschillende personen in rekening te brengen. Men wil weg van de positie 
als expert van het buitengewoon onderwijs. Om de traditionele kijk op ‘beperking’ te  
herdefiniëren wil men komen tot een ‘pedagogie van hoop’ dat als denkwijze en manier van 
werken resulteert in drie onderdelen (Van Hove, et.al, 2015). Vooreerst wijst men erop dat 
‘problemen verschillend gedefinieerd worden’. De beperking dient niet langer meer aanzien 
te worden als het hoofdprobleem. Vervolgens zijn ‘oplossingen verschillend gedefinieerd’ 
waarbij afgestapt moet worden van de professionals met gestandaardiseerde oplossingen. 
Er dient samen gezocht te worden naar de best passende oplossing. Tenslotte zijn ‘rollen 
verschillend gedefinieerd’ en worden problemen aanzien als een uitdaging om met de  
betrokken partijen aan te gaan om zo de droom van de leerling met specifieke  
ondersteuningsbehoeften te laten uitkomen. Concreet houdt dit in dat er losgekomen moet 
worden van een stoornisgerichte denkwijze waarbij het label van de leerling voorop gesteld 
wordt om de ondersteuning te bepalen. Men moet vanuit het diversiteitsdenken nagaan wat 
de noden van de specifieke leerling inhouden en hoe hierop ingespeeld kan worden. 

Dit impliceert tevens dat de school interne ondersteuner dient los te komen van zijn rol als 
expert en expert dient te worden in het samenwerken. Omdat het M-decreet strijdt om  
leerlingen in het regulier onderwijs te houden of terug te plaatsen, is niet enkel samen-
werking nodig maar ook activisme. Dit houdt het opkomen voor de belangen van de leerling 
en/of ouders in. Naar de toekomst toe blijft de school interne ondersteuner hopelijk een  
nomadische positie behouden die ook voor leerlingen/ouders kunnen staan. Samenwerking 
is ook relationeel en het is net dat waar naar gestreefd moet worden. Relationeel wil in deze 
context zeggen: “ik moet je leren kennen en zaken uitbouwen”. Door te blijven streven naar 
verbetering, zal ook de positie van de school interne ondersteuner blijven veranderen, wat 
hopelijk een positieve invloed heeft ten aanzien van het decreet betreffende maatregelen 
voor specifieke onderwijsbehoeften.  

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat school interne ondersteuners zich blijvend moeten 
professionaliseren. Hiervoor zijn persoongerichte navormingen nodig, alsook begeleide  
intervisies enzovoort.  
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5.3 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

De eerste beperking betreft de beperkte veralgemeenbaarheid. Doordat gekozen is te  
onderzoeken in de diepte, hebben slechts twee personen een bijdrage geleverd. Tevens 
staan school interne ondersteuners op een kantelmoment voor verandering. Dit brengt met 
zich mee dat deze personen weigerachtig kunnen staan tegenover deelname en/of hiervoor 
geen ruimte hebben. Er is aan de slag gegaan met verscheidene methoden waaronder  
observatie. Hiervoor diende een vertrouwensband opgebouwd te worden. Dit alsook de ob-
servatiemomenten zelf waren tijdsrovend waardoor het gezien de tijdspanne onmogelijk was 
om dit onderzoek met meerdere personen uit te voeren. Hierbij moet vermeld worden dat het 
zinvol had kunnen zijn had de periode van de observatiemomenten ruimer gespreid geweest 
omdat ze nu tussen bepaalde data dienden te liggen wat de mogelijkheid tot het waarnemen 
van bepaalde momenten beperkte.  

Een tweede beperking is de wijze waarop de analyse uitgevoerd is. Het ontbreken van 
meerdere beoordelaars in mijn onderzoek vergroot de kans dat er persoonlijke, subjectieve 
interpretaties in de analyse van de data aanwezig zijn (Silverman, 2001). Om hieraan  
tegemoet te komen, werd expliciet vermeld dat conclusies binnen deze masterproef onder 
andere gebaseerd zijn op eigen ervaringen.   

5.4 AANBEVELINGEN VOOR TOEKOMSTIG ONDERZOEK 

Een eerste aanbeveling volgt uit een beperking van dit onderzoek, namelijk dat de resultaten 
slechts door één persoon in kaart gebracht zijn. Om hieraan tegemoet te komen, kan de  
onderzoeker een beroep doen op een tweede, onafhankelijke onderzoeker om zo de  
verkregen resultaten en interpretaties aan een vergelijking te onderwerpen (Howitt, 2010). 
Het zou een meerwaarde kunnen bieden om dit onderzoek opnieuw uit te voeren in de vorm 
van een duothesis.  

De eenzijdige bevraging van het perspectief van de school interne ondersteuner kan als  
beperking beschouwd worden maar tevens als een aanbeveling. Om de complexiteit en  
gelaagdheid van een fenomeen te begrijpen, kan het zinvol zijn om de perspectieven van 
meerdere partijen in rekening te brengen. Het bevragen van de opinies van leerkrachten 
en/of directie kan een meerwaarde bieden en wordt aangeraden voor vervolgonderzoek.  

Als laatste aanbeveling lijkt het zinvol deze masterproef opnieuw uit te voeren nadat het  
M-decreet enkele jaren in voege is. Er zou dieper nagegaan kunnen worden welke impact dit 
heeft op de positie van de school interne ondersteuner. 
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DEEL 6: CONCLUSIE   

“Maybe if you change the way you looked at things,  

the things you looked at would change“ 

Waar bij aanvang van deze masterproef de vraag vooropstond wat de positie is van een 
school interne ondersteuner, alsook hoe deze positie steeds blijft veranderen en in welke 
mate het M-decreet een invloed zal uitoefenen op hun positie, zal in dit deel getracht worden 
een antwoord te formuleren. Om tot dit antwoord te komen werd aan de hand van een semi-
gestructureerd diepte-interview en observatiemomenten gekomen tot een diepgaande en  
rijke bron aan informatie waarbij getracht werd bewustwording rond hun positie te creëren 
opdat een dialoog kan ontstaan.  

Er kan besloten worden dat “de” positie van een school interne ondersteuner niet bestaat. 
Vanuit het relationele aspect neemt deze tal van posities aan naargelang tijd, context,  
ervaring,… Zowel de geschiedenis en context van de school als de eigen vooropleiding en 
de identiteit van de school interne ondersteuner bepalen het perspectief van waaruit gekeken 
wordt om posities in te nemen. Ook de directie speelt een prominente rol omdat zij mogelijk-
heden kunnen scheppen om autonomie te verkrijgen. Zij sturen hen tevens in een bepaalde 
richting of laten hen toe zichzelf toe te leggen op een bepaalde richting. Daarnaast bepaalt 
een samenspel van directie, leerkrachten, context van de school en zijzelf de verdeling op de  
verschillende niveau’s. Het mandaat dat hiermee verkregen wordt beïnvloedt de ingenomen 
rollen en posities. Hoe men beweegt in deze en tussen verschillende niveau’s heeft tevens 
een invloed op hun positie. De orthopedagoog beweegt hier meer in dan de zorgcoördinator.  

Zowel de wijze waarop gekeken wordt ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijs-
behoeften als de wijze waarop hun takenpakket invulling krijgt, beïnvloedt hun positie. Een 
school interne ondersteuner die voornamelijk op kindniveau werkt, neemt veelal een  
compenserende rol op zich en werkt eerder vanuit een taakverdelingsmodel. Hierbij gaat de  
focus voornamelijk liggen op het stoornisdenken. Dit brengt andere posities met zich mee 
dan wanneer voornamelijk gewerkt wordt vanuit beleidsniveau. Bij de orthopedagoog valt op 
dat zij door meer beleidsmatig te werken eerder handelt vanuit een diversiteitsdenken. Ook 
de mate waarin een rol als expert (cfr. stoornisdenken) of een rol als collaborative teaming 
aangegaan wordt (cfr. diversiteitsdenken), heeft hierop een invloed.  

Ook wijzigende tendensen in de maatschappij zorgen voor een blijvend wijzigende positie. 
Dit toont de invloed van het M-decreet aan. School interne ondersteuners staan voor de taak 
om (nieuwe) samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een opvallende evolutie was die van de 
ouderbetrokkenheid. Daar waar deze vroeger niet te bespeuren was in het verhaal hebben 
zij nu medezeggenschap in het onderwijsverhaal van hun kind. In de toekomst zullen  
competentieleiders nieuwe partners worden, alsook zal het CLB in vele gevallen een nog 
nauwere samenwerking verlangen. Het M-decreet zal een blijvende invloed hebben doordat 
de school interne ondersteuner het mandaat heeft om het diversiteitsdenken in de school 
(meer) in te burgeren.  

Geen enkel paradigma zal omvattend genoeg zijn en de modellen zullen als ‘lagen’ steeds 
over elkaar blijven bestaan. Net op het kantelmoment met het M-decreet is het van belang 
met verschillende brillen te blijven kijken naar de situaties die zich voordoen om van hieruit 
posities aan te nemen. De wijze waarop ondersteuning geboden wordt, zal bepalend blijven 
voor de hiermee samenhangende posities. Concluderend kan gesteld worden dat, los van de 
schoolse context, een school interne ondersteuner geen vaststaande positie heeft en heel 
nomadisch is omdat ze van dichtbij moeten ondersteunen, coachen, opvolgen en sturen.   
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BIJLAGE  

B IJLAGE 1:  REDELIJKE AANPASSINGEN 

 

De maatregelen worden als volgt genoteerd (Vlaams parlement, 2013-2014): 

─ Remediërende maatregelen: verstrekken van effectieve vormen van aangepaste en  

individuele leerhulp binnen het gemeenschappelijk curriculum door de school. Er wordt 

benadrukt dat leerkrachten, scholen en CLB’s moeten zoeken naar maatregelen die 

wetenschappelijk of ‘evidence based’ hun effect bewezen hebben. 

 

─ Compenserende maatregelen: aanbieden van orthopedagogische of orthodidactische 

hulpmiddelen door de school waaronder technische hulpmiddelen, waardoor de doelen 

van het gemeenschappelijk curriculum of de doelen die na dispensatie voor de leerling 

bepaald zijn, bereikt kunnen worden. 

 

─ Dispenserende maatregelen: toevoegen van doelen aan het gemeenschappelijk  

curriculum of het vrijstellen van doelen van het gemeenschappelijk curriculum door de 

school en die waar mogelijk vervangen door gelijkwaardige doelen, zodat de doelen 

voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit voor het betreffende onderwijs-

niveau of onderdeel of de doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolg-

onderwijs nog in voldoende mate bereikt kunnen worden.  

 

─ Differentiërende maatregelen: aanbrengen door de school, binnen het gemeenschap-

pelijk curriculum van een beperkte variantie in het onderwijsleerproces. Hieronder valt 

variatie in de doelen, de inhouden, de instructie, het tempo, de werkvormen, de  

groeperingsvormen en de evaluatie om beter tegemoet te komen aan de behoeften 

van individuele leerlingen of groepen van leerlingen.   
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B IJLAGE 2:  INFORMED CONSENT  

 

 

 
Geachte mevrouw 

 

In het kader van mijn masterproef doe ik een onderzoek naar de positie van een school interne on-
dersteuner. Graag wil ik u met dit document informeren over de opzet en de doelen van mijn onder-
zoek. Ik zal trachten na te gaan wat deze positie inhoudt, hoe deze blijft veranderen en in welke mate 
het M-decreet een invloed zal uitoefenen op uw positie.  

Om dit te kunnen onderzoeken, had ik graag drie fases doorlopen met u:  
 Fase 1:  Semi-gestructureerd interview (± 1u30) waarbij vragen zullen gesteld worden om-

trent uw positie.  

 Fase 2: zes observatiemomenten die u voorstelt. Dit zijn momenten waarvan u wil dat ik ze 

te zien krijg om een duidelijk(er) beeld te krijgen over uw positie. 

 Fase 3: Terugblik op de informatie die ik verwerkt heb. Hiermee wil ik nagaan of ik alles juist 

begrepen heb en u de mogelijkheid geven om zaken aan te vullen of te verbeteren waar no-

dig. 

 

Voor de nodige verwerking zal het semi-gestructureerd interview door middel van een dictafoon op-
genomen worden. De verkregen informatie tijdens het interview en de observatiemomenten blijven 
strikt vertrouwelijk en zullen enkel verwerkt worden in functie van mijn masterproef.  

Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijblijvend. Indien gewenst, kan u zich op elk moment te-
rugtrekken uit het onderzoek. 

 
Ik verklaar deze geïnformeerde toestemming doorgenomen te hebben en heb voldoende informatie 
gekregen omtrent het onderzoek en mijn rechten.  

 
Voor akkoord,  (naam + handtekening) 
 

De participant,        De onderzoeker, 
 
 
 

Opgemaakt te ………………………………………… (plaats)   …………………………………………  (plaats) 

op                    ………………………………………… (datum)   ………………………………………… (datum) 

 


