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Zorg- en leerbegeleiding 
voor alle leerlingen 

en voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
 

Inleiding 
 

Met ingang van 1 september 2015 wordt een belangrijke stap gezet om het onderwijs meer 

inclusief te maken: het M-decreet wordt een realiteit in de scholen. ‘M’ staat voor maatregelen 

voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Het M-decreet biedt een nieuw wettelijk kader dat het recht vooropstelt van leerlingen met een 

beperking op redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs. De basisfilosofie van het 

decreet is dat het kind benaderd wordt vanuit zijn/haar talenten, niet vanuit zijn/haar beperkingen! 

 

Het M-decreet dicteert dat de zorg voor leerlingen in opeenvolgende fasen zal verlopen, met name 

volgens het zorgcontinuüm. 

 

Fase 0: brede basiszorg 

Scholen worden verondersteld in de eerste plaats 

een breed basiszorgaanbod aan te bieden zodat ze 

tegemoet kunnen komen aan een zo breed 

mogelijk scala aan zorgbehoeften bij leerlingen Er 

wordt op maat en op behoefte van de leerling 

gewerkt. Deze behoefte aan extra leerzorg kan 

tijdelijk of permanent zijn. 

 

• Fase 1: verhoogde zorg 

Wanneer er nood is aan verhoogde zorg, komen de 

Sticordimaatregelen in beeld, een leerling heeft 

daar dan ook recht op zonder dat een attest is 

vereist. 

 

 

 

• Fase 2: uitbreiding van zorg 

Wanneer de leerling nood heeft aan een uitbreiding van zorg, start het CLB het proces van 

handelingsgerichte diagnostiek op. In overleg met ouders en school wordt bepaald welke 

bijkomende zorg er nog nodig is voor de leerling en hoe daaraan tegemoet zal gekomen worden 

door ouders en/of school. Ofwel neemt de leerling deel aan het gewone curriculum, net als de 

rest van de klas. … 

 

• Fase 3: IAC 

… Ofwel leert de leerling van het sociale aspect in een individueel traject (individueel aangepast 

curriculum) en wordt een attest van verworven bekwaamheden afgeleverd. 

 

Volgende pagina’s geven u zicht op de invulling van fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm binnen 

GTSM. Indien u graag fase 2 of fase 3 had besproken, aarzel niet contact op te nemen met de 

leerlingbegeleiding van de school (leerlingbegeleiding@gtsm.be). 

Gemeentelijke Technische en Beroepsschool 

Stationsstraat 55 - 1785 Merchtem 
e-mail  leerlingbegeleiding@gtsm.be 

internetadreshttp://www.gtsm.be 

℡ 052 37 16 47  �052 37 47 54 

 



 

 

Zorg- en leerbegeleiding - schooljaar 2015-2016  2 

 

 

 

1. Fase 0: Brede basiszorg van GTSM 
    Algemene maatregelen voor alle leerlingen 
 

 

Leerkrachten staan in de eerste plaats in voor het 

verlenen van een brede basiszorg die preventief werkt. 

Vanuit de schoolvisie op zorg, stimuleren zij de 

ontwikkeling van alle leerlingen en trachten ze 

problemen te voorkomen door: 

- een krachtige leeromgeving te bieden, 

- de leerlingen systematisch op te volgen, 

- actief te werken aan het verminderen van risico-

factoren, 

- het versterken van beschermende factoren. 

 

 

GTSM wil aldus de onderwijsresultaten van haar leerlingen verbeteren, hun doorstromings-

mogelijkheden verhogen en hun sociale weerbaarheid versterken. 

 

 

Maatregelen in het kader van het talenbeleid 

 

• In taalvakken zelf wordt slechts een klein percentage van de puntentotalen toegekend aan 

spelling. 

• In taalvakken worden geen spelfouten aangerekend wanneer andere vaardigheden getoetst 

worden (spreken, luisteren, begrijpend lezen). 

• Spelfouten worden niet aangerekend voor niet-taalvakken (de leerkrachten duiden ze wel aan), 

maar typische vaktermen (zoals aardrijkskundige en geschiedkundige namen en technische 

termen) moeten wel (bijna) correct geschreven zijn. 

• Taken moeten niet eigenhandig geschreven zijn, maar mogen op PC (met spelcontrole) 

uitgewerkt worden. Dit verhoogt tegelijk de leesbaarheid. De tekst moet wel zelf geschreven 

zijn (mag bv. niet geplukt zijn van internet). 

• Bij schrijfopdrachten tellen vooral de inhoud en de stijl. Fouten tegen de spelling tellen slechts in 

beperkte mate mee. 

• Een leerling die zwak scoort op de taalscreening voor nieuwe leerlingen in het secundair 

onderwijs (Diataal-test), wordt opgevolgd met extra taaltaken. 

 

 

Algemene maatregelen 

 

• De leerkrachten geven vakspecifieke studietips. 

• De leerkrachten vullen de online agenda tijdig in. 

• De leerkrachten geven zoveel mogelijk de taken en toetsen tijdig op. 

• De leerkrachten verduidelijken bij het begin van een leerinhoud zoveel mogelijk de 

doelstellingen en evaluatiecriteria. 

• De leerkrachten schenken extra aandacht aan de structuur van de leerstof: een logische 

ordening, een duidelijke structuur van titels en subtitels, ... Bij het structureren wordt telkens 

de voorkennis opgeroepen en wordt de leerstof gekaderd in het groter geheel. 

• De leerkrachten stellen al hun teksten op met een overzichtelijke lay-out. 

• De leerkrachten maken zoveel mogelijk gebruik van auditief en visueel materiaal (bv. Cd-rom 

bij een handboek, internet, …). 

• De leerkrachten stimuleren het gebruik van overhoorprogramma's. 

• De leerkrachten letten er op dat de leerling enkel het strikt nodige materiaal op zijn/haar bank 

heeft liggen. 

• De leerkrachten maken duidelijk aan de medeleerlingen dat kleine extra geluidjes voor grote 

afleidingen kunnen zorgen (bv. aan- en uitklikken van een balpen). 
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• De leerlingen kunnen remediëringsoefeningen afgeven, die door de vakleerkracht worden 

verbeterd. 

• De leerlingen kunnen na school nablijven in de groepsbegeleide studie. 

• De leerlingen wordt interne en/of externe lessen studiebegeleiding (‘Leren Leren’) aangeboden. 

• De leerlingen mogen op een examen, bij verwarring of mogelijkheid tot misinterpretatie, extra 

uitleg vragen. 

• De leerlingen krijgen ruim voldoende tijd om toetsen en examens te maken. Ze krijgen vaak 

toetsvragen op kopie of invultoetsen. Indien nodig, krijgen ze wat extra examentijd. Toets- en 

examenvragen kunnen ook voorgelezen worden. 

• De leerlingen mogen een oorbeschermer dragen bij taken, toetsen en examens. 
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2. Fase 1: Verhoogde zorg van GTSM 
    Specifieke Sticordimaatregelen 

    voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
 

 

Wanneer structurele en preventieve acties gericht op alle 

leerlingen (brede basiszorg) niet volstaan, wordt binnen de 

reguliere werking en omkadering van GTSM extra 

ondersteuning gegeven aan leerlingen met specifieke leer-

problemen of leerstoornissen (o.m. leerlingen met dyslexie, 

dyscalculie, ADHD, NLD, dyspraxie, autisme). Bij deze 

leerlingen is er vaak een merkelijk verschil tussen hun 

intellectuele mogelijkheden en hun prestaties op school. GTSM 

vindt dat ook deze leerlingen recht hebben op maximale 

kansen. 

Daarom stemmen de leerkrachten hun onderwijs af op de 

specifieke behoeften van deze leerlingen aan de hand van 

‘redelijke aanpassingen’ in de klas: specifieke stimulerende, 

compenserende, remediërende, differentiërende of 

dispenserende maatregelen (Sticordi). De verhoogde zorg 

verloopt voornamelijk klasintern zodat het contact met de 

klasgroep niet verloren gaat. 

De leerkrachten worden daarbij collegiaal ondersteund door de leerlingbegeleiding. 

 

 

Specifieke Sticordimaatregelen 

 

• De leerling kan in overleg met de leerkracht een plaats kiezen in de klas met voor hem/haar de 

minste afleidingsprikkels. Dit geldt ook voor de examens indien deze in een ander lokaal 

doorgaan (bv. eetzaal). 

• De leerkracht stuurt tijdens de lessen de aandacht van de leerling in de goede richting door 

vragen te stellen (vb. uit hoeveel delen bestaat de vraag?, moet je vertalen of verklaren?, moet 

je de oppervlakte of omtrek berekenen?, ken je de juiste formule?,… ?). 

• De leerling mag tijdens de pauzes en studies de notities aanvullen a.d.h.v. de notities van een 

medeleerling. 

• De leerling mag gebruik maken van huistaakbegeleiding: hij/zij mag het kladwerk van zijn/haar 

schrijfoefeningen en boek/film/videobesprekingen eerst laten nalezen door de leerkracht voor 

hij/zij ze overschrijft. 
• De leerling kan remediëringslessen aangeboden krijgen voor de vakken waarvoor hij/zij een 

achterstand kent. 

• De leerling kan na school uitgenodigd worden in de individueel begeleide studie. 

• De leerling kan uitgenodigd worden tot 3 keer bij de leerlingbegeleiding te komen om te werken 

rond studieplanning en studiemethode. 

• De leerling kan meer tijd (15 tot 30%) krijgen voor het oplossen van toetsen en examens. 
 
 

Specifieke Sticordimaatregelen voor leerlingen met lees- of schrijfproblemen 
 

• Spelfouten kunnen bij schrijfoefeningen en taalschat volgens een aangepaste verbeterscore 

aangerekend worden (bv. -1/2 punt i.p.v. -1 punt). 

• Voor schrijfopdrachten in de les kan de leerling eventueel een verklarend woordenboek 

gebruiken. 

• De leerling mag in de les noteren met potlood. 

• De leerling kan vrijgesteld worden van hardop lezen in de klas. 

 


