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Leren leren binnen het zorgcontinuüm 
 
Schematische voorstelling zorgcontinuüm: 

 
 

Fase 0: brede basiszorg voor alle leerlingen (school) 
 
In een preventief zorgbeleid staat goed onderwijs voor alle leerlingen door alle 
leerkrachten centraal. De leerkracht doet er toe en zijn aanpak maakt in vele gevallen het 
verschil. De leerlingen moeten betere leerders en probleemoplossers worden en dat in 
allerlei wisselende contexten. Leren is immers een levenslang ontwikkelingsproces, 
waarbij ook iemands opvattingen over leren mee evolueren. Manieren van aanpakken, 
oplossingsstrategieën en attitudes ontwikkelen, daar gaat het om. 
Wij zorgen voor een intensieve begeleiding in de eerste graad. In de tweede en derde 
graad wordt er steeds meer beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de leerling. Ze 
kunnen wel beroep blijven doen op de aangeboden structuren en ondersteuning van de 
leerkrachten. We streven er naar dat leerlingen succes ervaren van bij het studeren en op 
die manier geloven in eigen kunnen. 
Bij dit alles vertrekken we van de vakoverschrijdende eindtermen leren leren. Alle 
vakleerkrachten inventariseerden de voeten waar zij in hun vak aan werken: hiervan werd 
een overzicht gemaakt voor de school.  
 
Concrete voorbeelden: zowel uit specifieke momenten (GOK-studie of begeleidingsuur, 
lessen leer- en leefsleutels…) als uit lessen van elke vakleerkracht. 
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- De rol van elke leerkracht: Het omgaan met verschillen en differentiëren gebeurt in 

deze fase door de leerkrachten zelf. Hiervoor maakt de leerkracht gebruik van 

verschillende werkvormen. 

- Elke leerkracht biedt een gestructureerde cursus aan (duidelijke titels, ondertitels, 

inhoudstafel, aanduiden van kernwoorden, aanbod van een doelenlijst) en leert de 

leerlingen hoe ze gekregen informatie op een efficiënte manier kunnen verwerken. 

- De leerlingen gaan op zoek naar en worden zich bewust van hun eigen leerstijl. 

- Leerlingen leren methodes aan om leerstof efficiënt in te studeren (bv. Zo klaar-

methode die ook opgenomen is in de schooleigen planningsagenda). 

- De leerlingen leren ook reflecteren over hun studiemethode en kunnen deze 

eventueel aanpassen. 

- Via de competentiemeter weten de leerlingen wat van hen verwacht wordt, kunnen 

ze hun eigen leren evalueren en eventueel bijsturen. Competent handelen houdt in 

dat ze op de verworven competentie kunnen voortbouwen. 

- De leerlingen leren dat een planning maken belangrijk is. Hiervoor ontwikkelden we 

een schooleigen planningsagenda. Leerlingen worden van bij het begin van hun 

schoolloopbaan aangeleerd hoe ze met de agenda moeten werken. Dit wordt elk 

jaar bij het begin van het schooljaar in alle klassen opgefrist. 

- De leerlingen leren omgaan met aangeboden stappenplannen die regelmatig 

herhaald worden. 

 bladwijzer ‘Wat doe ik vanavond’ 

 de weken voor de proefwerken 

 OVUR-methode bij het oplossen van problemen 

- De leerlingen worden begeleid in het nemen van verantwoordelijkheden. (zelf 

kiezen wanneer ze voor school werken thuis, zelf een studieplanning opmaken 

tijdens de proefwerken) 

- De leerlingen denken in studiekeuzeprojecten na over hun eigen mogelijkheden, 

beperkingen en interesses… en op basis van deze kennis worden ze gestimuleerd 

om een goeie studiekeuze te maken. 

- We betrekken de ouders via verschillende kanalen. Enkele voorbeelden hiervan: 

 uitnodigen ouders in de huiswerkklas 

 online beschikbaar stellen van attituderapporten en competentiemeter 

 communicatie in de agenda 

 voorstellen van agenda op eerste ouderavond van het eerste jaar 

 
Voor heel wat leerlingen is die preventieve basiszorg toereikend en moeten er dus geen 
extra maatregelen meer genomen worden. 
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Fase 1: verhoogde zorg voor een aantal leerlingen (school) 
 
De structurele en preventieve maatregelen uit de fase van de preventieve basiszorg 
volstaan soms niet (meer) om aan de onderwijsbehoeften van een aantal leerling(en) 
tegemoet te komen. Dan is het aangewezen dat we zorg op maat aanbieden om dit 
probleem aan te pakken. 
Concrete voorbeelden: 

- individuele studiebegeleiding 

- extra ondersteuning in GOK-studie 1 A 

- extra ondersteuning in begeleidingsuur 1 B 

- reflectie- en remediëringsplan 

- remediëring door vakleerkracht 

 

Fase 2: uitbreiding van zorg voor een aantal leerlingen (CLB) 
 
Voor sommige leerlingen volstaat zelfs de verhoogde zorg niet meer, de huidige 
begeleiding van de leerling in de schoolse situatie dreigt vast te lopen. Het schoolteam 
voelt dat zijn inspanningen en deze van de ouders en van de leerling geen of onvoldoende 
resultaat opleveren en heeft versterking nodig. Schoolteam en leerling/ouders besluiten 
het CLB-team te betrekken bij de individuele probleemanalyse en/of door te verwijzen 
naar andere externen. Vanaf dan neemt het CLB de regie over weliswaar in samenspraak 
met de school. 
Concrete voorbeelden: 

- doorverwijzen naar CLB voor cursus uitstelgedrag 

- begeleiding faalangst 

- doorverwijzing naar intensieve studiebegeleiding 

- bijles 

 

Fase 3: overstap naar school op maat voor een aantal leerlingen (CLB) 
 
Indien de (aangepaste) verhoogde zorg onvoldoende kan tegemoet komen aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling of indien de zorgvraag de draagkracht van de school 
overstijgt, kan een overstap naar een school op maat een zinvol alternatief zijn. 
 
 
 
 


