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Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning
1 Vertaal je thema/informatievraag in een aantal trefwoorden of zoektermen.
-

-

Synoniemen van begeleiden: accompagneren, bijstaan, leiden. (via google →
mijnwoordenboek.nl)
Gelijkaardige onderwerpen: leerlingenzorg, leerlinggebonden financiering,
leerlingvolgsysteem, leeromgeving, leerprestaties. (via Google → wijleren.nl/begrippen.php)
Deelthema’s: CLB = Centrum voor Leerlingen Begeleiding. (via eigenkennis en Wikipedia) en
de Afdeling secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding (via google →
onderwijs.vlaanderen.be)

2 Gebruik stapsgewijs drie van je zoektermen voor een verkennende, vergelijkende
zoekopdracht.
Google: leerlingenzorg, CLB, leerlingvolgsysteem
Leerlingenzorg
Soort bron en hoe bereikt
Boeken

Totale resultaten: 136 000
Aantal
3080

Video’s

851

Nieuws

279

2

CLB
Boeken

Totale resultaten: 27 100 000
Aantal
736 000

Video’s

3 450 000

Nieuws

3 270 000

Leerlingvolgsysteem
Soort bron en hoe bereikt
Boeken

Totale resultaten
aantal
3 010

Video’s

1 790

Soort bron en hoe bereikt

3

Nieuws

423

Ecosia: leerlingenzorg, CLB, leerlingvolgsysteem
Leerlingenzorg
Afbeeldingen

Totale resultaten: 36 600
aantal
Duizendtallen

Nieuws

Geen nieuws gevonden

Video’s

Tiental

Soort bron en hoe bereikt

4

CLB
Afbeeldingen

Totale resultaten 12 300 000
Aantal
Duizendtallen

Nieuws

Honderdtallen

Video’s

Honderdtallen

leerlingvolgsysteem

Afbeeldingen

Totale resultaten: 56
200
Aantal
Duizendtallen

Nieuws

Geen nieuws gevonden

Soort bron

Soort bron

5

Video’s

Duizendtallen

Het grote verschil tussen Google en Ecosia is het feit dat men op Google een aantal van gegevens
weergeeft en op Ecosia niet. Verder bevat Google ook meer informatie en meer verschillende
soorten bronnen.

3 Gebruik dezelfde zoektermen voor een gelijkaardige verkennende zoekopdracht via
LIMO.
leerlingenzorg
Soort bron
Boeken
Artikels
Tijdschriften

Totale resultaten: 291
Aantallen
20
270
1

Gevonden door in te typen in Limo en te filteren :

CLB
Soort bron
Artikels
Boeken
Eindwerken
Hoofdstukken in boek
Diverse teksten
Nieuwsberichten
Reviews
Audiovisueel materiaal
Tijdschriften
Schoolboeken
Andere
Conferentieverslagen

Totale resultaten: 9 695
Aantallen
8 997
449
277
117
113
22
19
15
9
6
6
6

Gevonden door in te typen in LIMO en te filteren:
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Leerlingvolgsysteem
Soort bron
Boeken
Artikels
Andere
Audiovisueel materiaal
Schoolboeken
Eindwerken
Hoofdstukken in boeken
Diverse teksten

Totale resultaten: 347
Aantallen
201
98
41
32
28
27
8
3

Gevonden door in te typen in LIMO en te filteren:

4 Kwaliteit van je zoekresultaten
C.R.A.P TEST
1) Boek: Leerlingenzorg
C: Currency = actualiteit
o Datum: 2009
R: Reliability = betrouwbaarheid
o
o

Het is een boek over leerlingenzorg.
In het boek worden meerdere mensen aan het woord gelaten.

A: Authority = autoriteit
o

Auteur: Van Luit, J. E. H.

P: Point of View = objectiviteit
o
o

Het boek is geschreven om mensen te informeren over leerlingen zorg.
Hoofdzakelijk geschreven voor mensen in het onderwijs.

Besluit: Deze bron is vrij betrouwbaar. De auteur is bekend en het is een uitgegeven boek.
7

2) Artikel: Buitengewoon onderwijs groeit ondanks M-decreet
C: currency = actualiteit
o Datum: 05/09/2018
R: reliability = betrouwbaarheid
o Het is een artikel uit een Vlaamse krant met goed nieuws.
o Er wordt kort verwezen naar het Belang van Limburg waarbij ze een klein beetje info
van leenden.
A: authority = autoriteit
o
o

Het artikel werd geschreven door het Nieuwsblad.
De auteur is niet bekend.

P: Point of view = objectiviteit
o
o
o

Het artikel werd geschreven om de bevolking te informeren over de sitautie.
Het is gericht naar de algemene bevolking.
Het artikel kan ook gericht zijn naar mensen met een kind in het buitengewoon
onderwijs.

Besluit: deze bron is minder betrouwbaar. Het is een vrij kort artikel en de auteur is niet gekend.
Dit wijst op een minder professionele kant.

3) Eindwerk: ‘Leren leren’: ondersteunend werken vanuit het CLB
C: currency = actualiteit
o Datum: 2006
R: reliability = betrouwbaarheid
o Er wordt verwezen naar een bron: catalogue
o Het is een thesis geschreven door een leerling op Vives Kortrijk.
A: authority = autoriteit
o

Auteur: Deman, Emilie.

P: Point of view = objectiviteit
o Het is een objectief eindwerk zonder reclame.
o Het eindwerk is geschreven met als doel om af te studeren in de studierichting. De
thesis is dus gericht aan de beoordelende docenten.
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Besluit: Dit is een betrouwbare bron. Eindwerken zijn geschreven door mensen die verstand
hebben van het onderwerp en worden ook geschreven aan de hand van betrouwbare bronnen
en veel andere informatie.

5 Kritische terugblik op je algemene verkenning, je brede zoektocht en vergelijking van
hanteren algemene zoekmachine voor internet en LIMO.
Het zoekproces verliep vlot. De trefwoorden waren bekende woorden met veel resultaten. Mijn
trefwoorden brachten bij Google ook veel resultaten op. Bij Ecosia waren de resultaten heel wat
minder. Dit omdat het waarschijnlijk minder ontwikkelde zoekmachine is. Mijn zoektermen zou
ik niet veranderen en ik zou ook geen andere gebruiken. Ik denk dat ik met bovenstaande
zoektermen al veel informatie kan vinden.
Wat wel opviel was dat ik in Google en in Ecosia niet veel verschillende types bronnen kon
selecteren of filteren. Als je een bepaald type wil bereiken moet je al even zoeken. LIMO is veel
efficiënter in het uitfilteren en selecteren. Het werken met LIMO ging veel sneller en was veel
duidelijker dan het werken met Google.

6 Formulering mogelijke informatie- of onderzoekvraag.
-

Wat houd leerlingenbegeleiding in?
Hoe is leerlingenbegeleiding gesensibiliseerd in onze samenleving?
Welke soorten leerlingenzorg en zorgsystemen bestaan er?
Wat is de functie van het CLB?
Hoe helpt het CLB scholen?
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Stap 2: Basistekst: zoeken en diverse info eruit halen
Ik zocht de basistekst via Limo met de zoekterm ‘leerlingenbegeleiding’. De tekst is online
beschikbaar via doks. Onderstaande link is ook een link naar het document.
Link
https://limo.libis.be/primoexplore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS51176381920001471&context=L&vid=VIVES_KATHO&la
ng=nl_BE&search_scope=ALL_CONTENT&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=all_
content_tab&query=any,contains,centrum%20voor%20leerlingenbegeleiding&sortby=date&facet=fr
brgroupid,include,471238271&offset=0

1 Bronvermelding
Smet, K. (2012a). Ga van problemen naar oplossingen! De kracht van het oplossingsgericht werken
vanuit een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (scriptie). Geraadpleegd van
DoKS/KHL/FiSe413e0adb3452e4b001345ac8dffd4d75

2 Bronvermelding bis
“2 Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)
2.1 4-lijnenmodel30
Dit model is overgenomen uit de hulpverlening. Het model structureert de hulpverlening die er is in
Vlaanderen en is gebaseerd op het subsidiariteitprincipe. Dit wil zeggen dat men in de hulpverlening
steeds de minst ingrijpende vorm van zorg gaat vooropstellen. Het 4-lijnenmodel zorgt voor een
afbakening van de verschillende vormen van hulpverlening. De cliënt staat centraal en het model laat
visueel zien hoeveel afstand er tussen de cliënt en de hulpverlener staat. Hoe kleiner de afstand, hoe
intenser en dieper de contacten zijn met de cliënt.”
(Smet, K., 2012, p27)

3 Context
De tekst is geschreven in kader van een bachelor proef. De studente (Smet Kathlyn) wil met deze
tekst haar bachelor diploma in het sociaal werk behalen. Ze studeerde aan de Katholieke hogeschool
Leuven afdeling sociale school Heverlee. Met haar eindwerk wil ze laten zien wat de meerwaarde kan
zijn voor een CLB-medewerker om oplossingsgericht te werken. Ze wil CLB-medewerkers overtuigen
om deze techniek te gebruiken. Het is geschreven naar haar docenten maar ook naar studenten in
diezelfde richting of naar studenten waarvoor dit een mogelijke meerwaarde zou kunnen vormen
voor hun studies.

10

4 Meer over de auteur
De auteur was in 2012 een student aan de Katholieke hogeschool Leuven afdeling sociale school
Heverlee. Deze student liep stage in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het GO!, regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. Een deel van haar eindwerk is geschreven op basis van
haar ervaringen op bovenstaande stageplek. Op internet is er verder niet veel informatie verkrijgbaar
over deze auteur.

5 Structuur
De tekst is logisch opgebouwd aan de hand van alinea’s. De tekst begint met een overzichtelijk
voorblad gevolgd door een woord vooraf met duidelijke informatie en een gestructureerde
inhoudsopgave. Vervolgens begint de eigenlijke tekst met een algemene inleiding gevolgd door vier
grote delen. Binnen deze vier grote delen gebruikt de auteur verschillende titels en ondertitels om
een duidelijke en overzichtelijke structuur te bieden. Na haar vier delen wordt er een algemeen
besluit geschreven gevolgd door de bibliografie. In de bibliografie vind je alle gebruikte bronnen. De
bronvermelding is niet gelijkaardig aan de APA-methode. Deze bibliografie is vervolgens ook
opgedeeld in meerdere delen waardoor alle bronnen logisch opgedeeld worden per categorie. Tot
slot is er ook nog een bijlage helemaal achteraan toegevoegd.
Binnen de tekst zijn er ook illustraties te vinden die de tekst extra toelichten. In de tekst wordt er ook
gebruik gemaakt van duidelijke alinea’s en voetnoten waarin er moeilijke termen of afkortingen
worden verduidelijkt.

6 Zoek gelijksoortige info en duid die aan
Aangeduid in afgedrukte basistekst

7 Lijsten met die gelijksoortige info
Organisatie
Bijzondere jeugdzorg

CLB

Contactgegevens
Verschillende
organisaties met
verschillende
vestigingen in heel
België
Verschillende
vestigingen in heel
België

Werking
Afhankelijk van de organisatie

Doelgroep
Jeugd

Draagt bij tot het welbevinden
en de optimale ontwikkeling
van de leerlingen door
informatie, hulp en begeleiding
te bieden op vier domeinen:
Leren en studeren
De onderwijsloopbaan
Het psychisch en sociaal
functioneren
Preventieve Gezondheidszorg,
Multidisciplinaire begeleiding
van het leren en studeren, de
onderwijsloopbaan, de sociaalemotionele ontwikkeling, de

Schoolgaande
kinderen
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VDAB

Verschillende
vestigingen in
Vlaanderen

preventieve gezondheidszorg.
Bevoegd om, zoals andere
instanties uit rechtstreeks
toegankelijke hulp, documenten
op te maken (A of M) die
toegang geven tot nietrechtstreeks toegankelijke hulp
(o.a. VAPH) of tot de
gemandateerde voorzieningen.
We helpen alle Vlaamse burgers
om zelf hun loopbaan te
ontwikkelen.
Als regisseur scheppen we het
inspirerende netwerk daarvoor.

Werkzoekende
(niet
studerende)
Vlaamse
burgers

Als dienstverlener zetten we
burgers aan om maximaal hun
talenten en competenties te
ontplooien.
Het is onze missie om in het
belang van werkgevers,
werknemers en
werkzoekenden de
arbeidsbemiddeling,
begeleiding en opleiding te
verzekeren, organiseren en
bevorderen met het oog op de
levenslange en duurzame
inschakeling op de arbeidsmarkt
van werkzoekenden en
werknemers.
Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling

Verschillende
vestigingen in
Vlaanderen

Biedt advies, ondersteuning en
hulp bij (vermoedens van)
kindermishandeling. Wij helpen
gezinnen en hulpverleners om
de mishandeling bespreekbaar
te maken en passende
hulpverlening te zoeken. Hierbij
staat de veiligheid en het
welzijn van het kind of de
jongere steeds centraal.

Kinderen en
ouders. Voor
iedereen die
ongerust is over
een kind of een
gezin.
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7.2 Lijst van specialisten
Naam
Govert Merckx
Insoo Kim Berg

Korte uitleg
Stagebegeleider
Systeemtherapeut

Foto
/

Foto gevonden op
/
www.alchetron.com

Marleen Van
den Bosch
Milton Erickson

Praktijklector

/

/

Grondlegger van de
oplossingsgerichte
therapie

www.wikipedia.be

Steve de Shazer

Systeemtherapeut

www.diretoriopsicologos.com

Vic Rijmen

Psycho-pedagogisch
consulent
Oostenrijkse bioloog

Von Bertalanffy

/

/
www. ifsr.org

7.3 Lijst met vaktermen
Woord
Acroniem
Adequaat
Circulaire causaliteit
Co-expertrelatie

Concretiseren

Betekenis
Een afkorting dat een terug uit
uitspreekbaar woord vormt.
Correct/voldoende
Oorzaak en gevolg wisselen elkaar
af
Men is in staat zijn eigen
problemen aan te pakken maar is
er ook nog hulp en feedback
nodig.
Een gegeven concreet (zichtbaar,
tastbaar, meetbaar of voelbaar)
maken.

Gevonden op
www.encyclo.nl
www.betekenisdefenitie.nl
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Continueringsvraag
Draaischijffunctie

EARS: elicting, amplyfing,
reinforcing, start again

Emancipatie

Flowchart
Indiceren
Interactiematrix

Mandaat
Paradigma
Perceptie
Recapituleren
Referentiekader

Significant
Wondervraag

Een vraag die gaat over wat men
wil behouden.
Een organisatie met deze functie
kan de cliënt doorverwijzen naar
andere organisaties.
Een oplossingsgerichte theorie
- Elicting: uitlokken
- Amplyfing: versterken
- Reinforcing: versterken
- Start again: begin
opnieuw
Streven naar volwaardige plaats in
de samenleving vanuit een
achtergestelde positie.
Als iets emancipatie bevordert of
ermee verband houd.
Schematische voorstelling van een
proces.
Aanduiden, aangeven, aanwijzen.
In een interactiematrix wordt een
verband gezocht tussen de
componenten en verschillende
elementen van het terrein en het
object.
Bevoegdheid om in naam van
iemand anders te handelen.
Referentiekader van waaruit wij
de werkelijkheid interpreteren.
Letterlijke waarneming
Duidelijk samenvatten, herhalen.
Geheel van persoonlijke warden,
normen, kennis en ervaring.
Manier waarop iemand naar de
werkelijkheid kijkt.
Als iets duidelijk, statistisch
verantwoord, niet toevallig.
Een vraag waarmee je in de
richting van een oplossing stapt.

7.4 Lijsten met soorten bronnen
-

Boeken
Cursussen
Brochures
Tijdschriften
Wetten
Decreten
Besluiten
Elektronische bronnen
Interview
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7.5 Top 5 van bronnen
Vermeld kort waarom je deze interessant vindt. Je zal je dus moeten baseren op
elementen van de bronvermelding (titel, datum, auteur, ….) en/of misschien viel er iets
op over die bron in de tekst. Je kan daarbij eventueel de informatievraag /
onderzoeksvraag die je formuleerde op het einde van stap 1 gebruiken (of misschien heb
je ondertussen al een andere info-onderzoeksvraag die je kan leiden in je verdere
zoektocht.12

1) SCHLUNDT BODIEN, G. L., en VISSER, C. F., Oplossingsgericht aan de slag. Crystallise Books,
2010.
➔ Het is een wetenschappelijk onderbouwd boek dat door meerdere auteurs geschreven is.
2) HEURCKMANS, S., Systeemgerichte benadering: syllabus bij het methodiekvak
systeemgericht werken. (cursus). Heverlee, Katholieke Hogeschool Leuven, Departement
Sociale Hogeschool Heverlee, 2010 – 2011.
➔ Het is een cursus die gebruikt wordt om les te geven aan de hogeschool. Daarom is de
informatie betrouwbaar.
3) BESLUIT van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van de operationele
doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, Belgisch Staatsblad, 3 september
2009, p. 60579 – 60585.
➔ Het is een algemeen besluit gevormd door de Vlaamse regering.
4) DECREET van 1 december 1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding, Belgisch
Staatsblad, 10 april 1999, p. 11820 – 11845.
➔ Het is een algemeen decreet in België. Het is een officieel document.
5) Centra voor leerlingenbegeleiding: wegwijzer voor leerlingen, ouders, personeel,
instellingen,…, Mission statement. Internet, 2 december 2011.
(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clb-medewerker/Mission%20statement.htm).
➔ Het is afkomstig van een website gemaakt door de overheid.
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Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken
1 De concrete (fysieke of digitale) vindplaats van de bronnen uit je basistekst
Bron
SCHLUNDT BODIEN, G. L., en VISSER, C. F., Oplossingsgericht
aan de slag. Crystallise Books, 2010.

Locatie
- Vindbaar in Limo
- UCLL Leuven
- Thomas More Kempen
HEURCKMANS, S., Systeemgerichte benadering: syllabus bij het
- Cursus in Katholieke
methodiekvak systeemgericht werken. (cursus). Heverlee,
Hogeschool Leuven
Katholieke Hogeschool Leuven, Departement Sociale
Hogeschool Heverlee, 2010 – 2011.
BESLUIT van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot
vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra
voor Leerlingenbegeleiding, Belgisch Staatsblad, 3 september
2009, p. 60579 – 60585.

-

DECREET van 1 december 1998 betreffende de centra voor
leerlingenbegeleiding, Belgisch Staatsblad, 10 april 1999, p.
11820 – 11845.

-

Centra voor leerlingenbegeleiding: wegwijzer voor leerlingen,
ouders, personeel, instellingen,…, Mission statement. Internet,
2 december 2011. (http://www.ond.vlaanderen.be/clb/clbmedewerker/Mission%20statement.htm).
DE COUSSEMAKER, K., DE GROOF, E., DUFROMONT, R.,
HEYMAN, C., KERKHOFS, S. en LINSKENS, C. Syllabus: De
intakefase. Implementatiesessies Handelingsgericht
werken/handelingsgerichte diagnostiek. (syllabus). CLB GO,
2008
BERG, I.K. en DE JONG, P., De kracht van oplossingen. Lisse,
Harcourt Book Publishers, 2004.

-

-

Berg, I. K. en Dolan, Y., De pragmatiek van hoop en respect:
een overzicht van de oplossingsgerichte benadering. Internet,
19 december 2011.
(http://www.solutionfocused.nl/tools/over-OT-1.htm).
Boom Lemma Uitgevers, Handboek Oplossingsgericht werken
in het onderwijs, Oplossingsgerichte flowchart. Internet, 19
december 2011.
(http://www.oplossingsgerichtwerkeninhetonderwijs.nl/figure
n/oplossingsgerichte_flowchart).

Vindbaar in het
Belgische Staatsblad
Onderwijs Vlaanderen
KADOC
Online via google
beschikbaar op
vclbdewisselantwerpen.
be

-

Online via google
beschikbaar op
clblimburgnoordadite.be

-

Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout
Thomas More Mechelen
- Antwerpen
Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout
UCLL – Leuven
Artikel in Caleidoscoop
Online via Google
beschikbaar op
oplossingsgericht.nu

RIJMEN, V., Oplossingsgerichte gespreksvoering in de
hulpverlening. Caleidoscoop. Mei – juni 2003, nr. 3, p. 20 – 23.

Vindbaar in het Belgisch
Staatsblad
Onderwijs Vlaanderen

-

-

Online via Google
beschikbaar op
oplossingsgerichtwerken
inhetonderwijs.nl
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Centra voor leerlingenbegeleiding van het GO, Gedeelde zorg
voor de leerling. Internet, 2 december 2011. (http://www.goclb.be/dnn/Welkom/tabid/62/Default.aspx).

-

Online via Google
beschikbaar op go-clb.be

Vlaamse overheid, Historiek van de centra voor
leerlingenbegeleiding. Internet, 9 oktober 2011.
(http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Documenten/CLBmedew
erker/Korte_historiek_CLB.pdf)

-

Online beschikbaar via
Google via
ond.vlaanderen.be

PAMEIJER, N., SCHULPEN, Y., VAN BEUKERING, T. en VAN DE
VEIRE, H., Handelingsgericht werken op school: samen met
leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven, Acco, 2007.

SCHULPEN, Y., Handelingsgericht werken samen met
leerkracht, ouders en kind aan de slag. Imago. Oktober 2007,
nr. 1, p. 18-19.

VAN DEN BRINK, E., Zoek geen problemen maar oplossingen.
GGZet Wetenschappelijk. Jaargang 10 2006, nr. 2, p. 4 – 18.

Beschikbaar in:
- UCLL – Limburg
- Odisee
- Vives – Brugge,
Oostende
- Vives- Kortrijk,
Roeselare, Torhout
- Thomas More Mechelen
– Antwerpen
- UCLL – Leuven
- Thomas More Kempen
- Artikel in Imago:
tijdschrift voor het
gemeentelijk onderwijs
- KU Leuven: Bibliotheek
Psychologie en
Pedagogische
Wetenschappen
- Online beschikbaar via
Google op
oplossingsgericht.nu

2 Auteur(s) van je basistekst
Een volgende zoekstrategie start van de auteur(s) van je basistekst. Uitzoeken of deze
een veelschrijver is of juist niet, geeft je verdere info. Ontdekken dat de auteur een
autoriteit is, kan je stimuleren om nu via 'auteur' bijkomende info rond je thema te
zoeken (i.p.v. op onderwerp / thema).

Auteur: Smet Kathlyn
Smet Kathlyn is een student die deze tekst schreef in het kader van haar Bachelor proef. Dit met als
doel om af te studeren en bij te leren.
Ze heeft mee geschreven aan een ander werk: “Werken rond gezonde voeding en lichaamsbeweging
bij volwassenen met een verstandelijke beperking aan de hand van interactief spel en
visualisatiesysteem”. Beschikbaar in Odisee
Bronvermelding:
Bers, E., De Win, S., Smet, K., Van Camp, C., & Dilbeek, C. (2010). Werken rond gezonde voeding en
lichaamsbeweging bij volwassenen met een verstandelijke beperking aan de hand van interactief spel
en visualisatiesysteem (Dissertatie). Geraadpleegd van Dilbeek: Hogeschool-Universiteit Brussel.
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3 Het colofon (e.a. plekken in bron) als snelle info
PAMEIJER, N., SCHULPEN, Y., VAN BEUKERING, T. en VAN DE VEIRE, H., Handelingsgericht werken op
school: samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag. Leuven, Acco, 2007.
Colofon
Het boek ‘Handelsgericht werken op school: samen met leerkracht, ouders en kind aan de slag’ werd
geschreven door Noëlle Pameijer, Tanja van Beukering, Yolande Schulpen en Hugo Van de Veire en
werd voor de eerste keer gedrukt in 2007. Het boek werd gepubliceerd door uitgeverij Acco in
Leuven in België. In Nederland werd het gepubliceerd door Centraal Boekhuis bv. De omslag werd
ontworpen door Danny Juchtmans. Het boek telt 262 pagina’s en bevat geen afbeeldingen.

Voorflap
Op de voorflap staan de auteurs vermeld met daarbij de titel en de ondertitel.
Achterflap
Op de achterkant staat de inhoud van het boek kort vermeld. Hierin wordt
verduidelijkt welke functie dit boek heeft en waarom het van belang zou zijn.
Onder de beschrijving van het boek staat er nog een woordje uitleg over elke
auteur die geholpen heeft bij het schrijven van het boek.
De flaptekst:
Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) geniet veel belangstelling bij CLBmedewerkers. Noëlle Pameijer en Tanja van Beukering schreven het boek
Handelingsgericht werken: een handreiking voor de interne begeleider (Acco,
2006).
Het nieuwe boek is een hertaling hiervan naar de Vlaamse onderwijssituatie.
Het beschrijft hoe zorgteams handelsgericht kunnen samenwerken met het CLB, steeds vanuit het
perspectief van de interne zorg op school.
Handelingsgericht werken (HGW) voor zorgbegeleiders is van toepassing als een leerkracht, ouder of
kind de zorgbegeleider benadert met een gerichte vraagstelling: er is een probleem, hoe komt dat en
hoe kunnen we dit het beste aanpakken?
Dit boek beschrijft helder en stapsgewijs hoe een zorgbegeleider handelingsgericht kan werken.
Richtlijnen voor constructief communiceren met de leerkracht, de ouders en het kind komen aan
bod, evenals het observeren van de aanpak van de leerkracht en het gezamenlijk maken van een
handelingsplan. Ook de rol van de zorgbegeleider binnen het zorgcontinuüm wordt belicht. Een
implementatiestrategie wordt voorgesteld. Het boek bevat schema's, formulieren en checklists ter
ondersteuning. Al deze thema’s worden geïllustreerd met vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk
van de interne zorgbegeleider. Dit boek is ook geschikt voor leerkrachten, directies van basisscholen
gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers, lerarenopleiders, nascholers, hulpverleners
en iedereen die bij zorg op school betrokken is. Het boek kan ook inspirerend werken voor
leerlingenbegeleiders van het secundair onderwijs.
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Enkele vaktermen
Woord
Handreiking
Constructief
Implementaire strategie

Betekenis
Gebaar van goede wil om vrede
te sluiten.
Opbouwend
Strategie bij het doorvoeren van
een verandering.

Gevonden op
www.ensie.nl
www.encyclo.nl
www.encyclo.nl

4 Zoek nu verder buiten je basistekst
Boeken
Bron

Zoektermen

Vanderhoeven, J. (2000).
CLB en ouders: samen
werken aan opvoeden.
Leuven, België: Garant

CLB

Borms, M. (2002-2011).
Leerlingenbegeleiding.
Handboek
leerlingenbegeleiding 2.
Mechelen, België: Wolters
Plantyn.

Van Petegem, P. (20022011).
Leerlingenbegeleiding.
Begeleid zelfstandig leren.
Mechelen, België: Wolters
Plantyn.

Locatie

Limo: beschikbaar in:
- Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout
- KADOC
- KU Leuven
- Odisee
- UCLL – Leuven
- UCLL – Limburg
- VIVES – Brugge,
Oostende
- Vlaamsparlement
Leerlingenbegeleiding Limo: beschikbaar in:
- Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout.
- KU Leuven
- Odisee
- Thomas More
Kempen
- Thomas More
MechelenAntwerpen
- UCLL - Leuven
Leerlingenbegeleiding Limo: beschikbaar in:
- Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout.
- KU Leuven
- Odisee
- Thomas More
Kempen
- Thomas More
MechelenAntwerpen
- UCLL – Limburg
- VIVES – Brugge,
Oostende

Aantal
resultaten
452

714

714
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Artikels uit vaktijdschriften
Bron

Zoektermen

Locatie

Graindourze, L., Tavernier, Leerlingenbegeleiding
J. P., & Schelstraete, G.
(2008).
Leerlingenbegeleiding: een
zaak van school en CLB.
Caleidoscoop:
leerlingenbegeleiding
vandaag en morgen, 20(3),
26–30.
Hermans, N., Vanhaute, V., Leerlingenbegeleiding
& Colpin, H. (2007).
Consultatieve
leerlingenbegeleiding bij
kinderen met ADHD.
Tijdschrift voor
orthopedagogiek,
kinderpsychiatrie en
klinische kinderpsychologie,
32(3), 98–107.
Germeijs, V., & Victoir, A.
Leerlingenbegeleiding
(2017). Wat brengt de
toekomst?: Voorontwerp
van decreet over
leerlingenbegeleiding op
de rooster gelegd.
Caleidoscoop, 29(6), 31–34.

Limo: beschikbaar in:
- Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout
- UCLL – Leuven
- Vlaams Parlement

Aantal
resultaten
699

Limo: beschikbaar in Vives –
Kortrijk, Roeselare, Torhout

699

Limo: beschikbaar in:
- Vives – Kortrijk,
Roeselare, Torhout
- Odisee
- Thomas More
Kempen
- Thomas More
Mechelen –
Antwerpen
- UCLL – Leuven
- UCLL – Limburg
- Vives – Brugge,
Oostende
- Vlaams Parlement

699

Eindwerken
Bron

Zoektermen

Locatie

Vanwynsberghe, F.
(2009).
Leerlingenbegeleiding
van op afstand
(dissertatie).
Moerkerke, W. (2006).
Emancipatie in het
onderwijs: over de

Leerlingenbegeleiding

Beschikbaar in Vives –Torhout

Aantal
resultaten
104

Leerlingenbegeleiding

Beschikbaar in Vives – Kortrijk

104
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noodzaak van
leerlingenbegeleiding
en
leerlingenparticipatie
(dissertatie).
Gelein-Vermeulen, N.
(2008). Een kritische
beschrijving van de
leerlingenbegeleiding
binnen Technisch
Instituut Heilige
Familie (dissertatie).

Leerlingenbegeleiding

Beschikbaar in Vives – Kortrijk

104

Zoektermen

Locatie
Lirias

Aantal
resultaten
54

Lirias

54

Lirias

54

Onderzoeksliteratuur
Bron

Vermaut, H., Leens, R., CLB
De Rick, K., &
Depreeuw, E. (2009).
Het CLB-decreet:
tussen wens en
realisatie. Evaluatie
acht jaar na de
invoering van het CLBdecreet.
Leuven/Brussel,
België: HIVA/HUB.
De Rick, K. (2011). Het CLB
CLB: multidisciplinair,
vraaggestuurd,
subsidiair en
netwerkend?
Uitvoeringsknelpunten
in relatie tot het CLBdecreet. Tijdschrift
voor Onderwijsrecht
en Onderwijsbeleid,
pp. 521–532.
Vermaut, H., De Rick,
CLB
K., & Depreeuw, E.
(2009).
Leerlingenbegeleiding:
een zaak van school
en CLB. Impuls voor
onderwijsbegeleiding,
pp. 79–90.
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Digitale anderstalige bronnen
Bron

Zoektermen

Locatie

C Carey, J. (2017).
International
handbook for policy
research on schoolbased counseling.
Cham, Switzerland:
Springer.
(2001). International
journal for educational
and vocational
guidance. The
Netherlands: Kluwer
Academic Publisher.
Li, H., Pearrow, M., &
R Jimerson, S. H. A. N.
E. (z.d.). Identifying,
Assessing, and
Treating Early Onset
Schizophrenia at
School. New York,
United States of
America: Springer.

School counseling

Limo: online beschikbaar

Aantal
resultaten
546

Educational
counseling

Limo: online beschikbaar

546

School counseling

Springerlink

153

E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines
Bron

Zoektermen

Locatie

Aantal
resultaten
7524

(2018, 11 september).
België worstelt met
hoog aantal
zittenblijvers. De Tijd,
p. 0.
Van Dyck, P. (2018, 5
september). Witte
scholen, zwarte
scholen.
Knack/Weekend
Knack, p. 34.
Amkreutz, R. (2018, 4
september). Zwaar
beroep, maar met veel
voldoening. De
Morgen, p. 6.

CLB

GoPress Academic:
- De Tijd

CLB

GoPress Academic:
- Knack/Weekend Knack

7524

CLB

GoPress Academic:
- De Morgen

7524
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Internet algemeen
Bron

Zoektermen

Locatie

Aantal
resultaten
4560

Mahieu, P., & Van
Vooren, G. (1996).
Leerlingenbegeleiding:
visies vanuit het
onderwijsbeleid.
Antwerpen, België:
Garant.
Verschueren, K., &
Koomen, H. (2016).
Handboek diagnostiek
in de
leerlingenbegeleiding.
Antwerpen, België:
Maklu/Garant.
Callens, N. (2013).
Zelfverwonding bij
jongeren. Een gids
voor ouders,
leerkrachten,
leerlingbegeleiders
ouders en vrienden.
Antwerpen, België:
Maklu/Garant.

Leerlingenbegeleiding

Google Books
Online beschikbaar op:
- Garant
- Bol.com
- Proxis.be
- Selexyz.nl

Leerlingenbegeleiding

Google Books
Online beschikbaar op:
Maklu
Bol.com
Proxis.be
Selexyz.nl

4560

Leerlingenbegeleiding

Google Books
Online beschikbaar op:
Maklu
Bol.com
Proxis.be
Selexyz.nl

4560

Beeldmateriaal
Bron

Zoektermen

Locatie

Ken jij het CLB? Info voor leerlingen [YouTube].
(2017, 12 juni). Geraadpleegd op 12 december
2017, van
https://www.youtube.com/watch?v=_NidUQ0Aess
Ken jij het CLB? Info voor ouders [YouTube]. (2017,
12 juni). Geraadpleegd op 12 december 2017, van
https://www.youtube.com/watch?v=vd8jLkEQtHA&
index=1&list=PLkTgJAKbgdsEWC0QruSohT_j_4Plwnhb
Werken in het CLB [YouTube]. (2012, 20 november).
Geraadpleegd op 12 december 2017, van
https://www.youtube.com/watch?v=MCwB7X6Ihk&list=PLkTgJAKbgdtfpgR1wADTqKjpalUvzxxx

leerlingenbegel
eiding

Youtube:
Centra voor
leerlingenbegel
eiding GO!
Youtube:
Centra voor
leerlingenbegel
eiding GO!

Leerlingenbegel
eidig

Leerlingenbegel
eiding

Youtube: GO!
Onderwijs van
de vlaamse
gemeenschap

Aantal
resulta
ten
/

/

/
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Stap 4: contextualiseren
1 Organisaties (hulp- of dienstverlening)
CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)
Re-mind
Re-mind is een organisatie voor leerlingenbegeleiding in Kortrijk. Deze organisatie biedt
studiecoaching, businesscoaching, informatie rond educatie en examencommissie aan leerlingen en
studenten. De organisatie begeleidt en ondersteunt hen in hun leerproces. Ze zorgen ervoor dat ze
groeien op school, groeien naar een diploma al dan niet via de examencommissie. Daarnaast zorgen
ze er ook voor dat de leerlingen en student groeien als onderneming en als begeleider. Hun website
is zeer overzichtelijk, aantrekkelijk en duidelijk opgesteld. Alle info is gemakkelijk te vinden.
-

Studie-coaching
De organisatie biedt kwalitatieve studiebegeleiding en bijlessen in Oost- & WestVlaanderen maar ook aan huis. Dit voor leerlingen en studenten die niet goed kunnen
onthouden en plannen of die zich niet optimaal kunnen studeren. Deze mensen hebben
nood aan extra ondersteuning, extra feedback of aan een andere studie aanpak om zo te
kunnen groeien. Aan de hand van een intakegesprek verzamelt de organisatie informatie
over het studietraject, de noden en de wensen van de leerling of student. Vervolgens
stellen ze een individueel traject voor. Na verloop van tijd wordt dit traject ook nog
geëvalueerd en krijg je feedback. Er is ook steeds een bijsturing van het traject mogelijk
via een evaluatiegesprek.
De missie van Re-mind in studie-coaching is het streven naar een kwalitatieve
ondersteuning. Ze werken met passie en hun coaching is maatwerk. Ze zijn gericht op
jouw succes. Daarnaast staat Re-mind voor open en correcte communicatie en
flexibiliteit. Ze hebben van iedereen een individueel dossier en leveren ze
gepersonaliseerde feedback. Ze zorgen voor persoonlijk contact en een passende
aanpak.
Studie-coaching is toegankelijk voor lager-, middelbaar- en hogeronderwijs.
Ze bieden ook studieoriëntering om te helpen bij het maken van een keuze bij het
overstappen naar een andere soort onderwijs of een andere studierichting. Daarnaast
bieden ze ook begeleiding bij het slagen voor een toelatingsexamen en bieden ze aan
leerling en student de mogelijkheid om een nieuwe taal te ontdekken of de taal beter te
begrijpen en te leren.

-

Examencommissie
Via de examencommissie krijgen leerlingen en studenten toch de kans om een secundair
diploma te behalen van de opleiding die Re-mind te bieden heeft. Re-mind ondersteunt
deze leerlingen doorheen dit traject. De leerling of student kan kiezen voor een voltijdse
of deeltijdse ondersteuning of enkel voor bijlessen en begeleiding. Ook hier verloopt het
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vormen van een persoonlijk traject via een intakegesprek en volgt er na verloop van tijd
feedback en eventuele bijsturing.
Elke leerling examencommissie heeft een eigen leslokaal en krijgt 1 op 1 begeleiding
door een coach. Ook hier staan ze voor een open en correcte communicatie met
persoonlijk contact. Ze hebben een individueel dossier van de leerlingen en zorgen voor
afwisseling tussen coachsessies. Ze zorgen voor vervoer van en naar het examen en
streven ook naar een gezellige sfeer.

-

Business-coaching
Business-coaching is vooral van toepassing bij mensen die reeds een bedrijf hebben en is
dus gericht op volwassenen. Leerlingenbegeleiding is hier niet van toepassing.

-

Educatie
Naast studiebegeleiding wil Re-mind ook educatie bieden zoals taalkampen, opleidingen
voor coaches, sessies over academisch schrijven, workshops over ondernemingszin,
workshops voor studenten en ze bieden ook lezingen voor ouders.
(496 woorden)

Burg. Schinkelstraat 29 8500 Kortrijk.
Ze beschikken over hun eigen blog met tal van artikelen.
Lijst referentie:
Zes actieve tips voor een succesvolle blokperiode [Blogpost]. (2018, 21 november). Geraadpleegd
op 12 december 2018, van https://www.re-mind.be/blog/zes-actieve-tips-voor-een-succesvolleblokperiode

2 Juridische documenten
1. Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (8 september 2009). Vlaamse Codex.
Geraadpleegd via:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018273&param=inhoud&ref=se
arch&AVIDS=
2. Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het
basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding (6 augustus
2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029609&param=inhoud&ref=se
arch&AVIDS=
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3. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering
en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het
decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften (27 augustus 2018). Vlaamse Codex. Geraadpleegd via:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029669&param=inhoud&ref=se
arch&AVIDS=

3 De maatschappelijke context: politiek/ beleid/ visie/ middenveld groeperingen
a) In Vlaanderen is er een onderwijsbeleid gevormd door Hilde Crevits, Vlaamse minister van
onderwijs. Zij bekijkt de situatie van alle soorten onderwijs en maakt eventuele
aanpassingen.
b) Het CLB (Centrum voor Leerlingen Begeleiding) is een organisatie waar elke school aan
verbonden moet zijn. Het CLB draagt bij aan het welbevinden van leerlingen tijdens hun
schoolcarrière en verdere toekomst. Het CLB begeleid de leerlingen zodat ze de
schoolcompetenties kunnen verwerven en versterken.

4 Statistiek
1) Vlaams onderwijs in cijfers 2017-2018
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-2017-2018
Bovenstaande link verwijst naar een jaarverslag waarin alle statistieken van onderwijs staan
vermeld van het schooljaar 2017-2018. Hierin staan enkele cijfers vermeld over
leerlingenbegeleiding maar ook over andere de schoolbevolking in Vlaanderen en de evolutie
daarin. Ook staan er verschillende statistieken over het personeel, de infrastructuur, het
budget, enzoverder. In deze opdracht zijn enkel de statistieken over leerlingenbegeleiding
belangrijk.
In dit document worden volgende dingen over het Centra voor Leerlingenbegeleiding
omschreven:
-

Aantal centra voor leerlingenbegeleiding per net.

-

CLB-personeel naar statuut en geslacht (voltijdse eenheden)

-

Evoluties van het CLB-personeel naar statuut (voltijdse eenheden).

Dit document vond ik daar op Google te zoeken met de zoekterm ‘statistiek
leerlingenbegeleiding’
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Doelgroep
Leerlingen lager en
secundair
onderwijs in België

Periode
2017-2018

Onderwerp
Centra voor
leerlingenbegel
eiding
statistieken

Bronvermelding
Vlaams onderwijs – departement
onderwijs en vorming. (2018). Vlaams
onderwijs in cijfers 2017-2018.
Geraadpleegd van:
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties
/detail/vlaams-onderwijs-in-cijfers-20172018

Vlaams onderwijs – departement onderwijs en vorming: Vlaams onderwijs in cijfers 20172018, 2018

2) Centra voor leerlingenbegeleiding in cijfers 2015-2016
file:///C:/Users/Margot%20't%20Kindt/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8
wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/20463_clb_jaarverslag_1516_def%20(1).pdf
Bovenstaand document is een verslag van 2015-2016 waarin verschillende cijfers van het CLB
worden besproken. Onder andere wordt er beschreven wat het gemiddelde aantal
zorgvragen per jaar zijn en welke evolutie men hierin terug vindt. Daarnaast wordt er ook
beschreven hoeveel jongeren beroep doen op 1 van hun begeleidingsdomeinen. Zo worden
er nog enkele gegevens besproken die allemaal worden weergegeven in tabellen of in
grafieken.
Dit document vond ik door op Google te zoeken met de zoekterm ‘statistieken
leerlingenbegeleiding’.

Doelgroep
Leerlingen lager en
secundair onderwijs
in België

Periode
20152016

Onderwerp
Leerlingenbegeleiding op
school

Bronvermelding
VCLB-koepel. (2016). De centra voor
leerlingenbegeleiding in cijfers
jaaroverzicht 2015-2016. Geraadpleegd
van
file:///C:/Users/Margot%20't%20Kindt/Ap
pData/Local/Packages/Microsoft.Microsoft
Edge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downl
oads/20463_clb_jaarverslag_1516_def%20
(1).pdf
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VCLB-koepel: Centra voor Leerlingenbegeleiding, 2015-2016

3) Het CLB in cijfers schooljaar 2016-2017
https://www.go-clb.be/media/doc/CLB_jaarverslag_16_17.pdf
In bovenstaande link verwijst naar een jaaroverzicht met enkele statistieken over het CLB van
het schooljaar 2016-2017. In het document worden er cijfers weergegeven over de zorgvraag
bij de ondervraagde populatie en daarvan ook de gemiddeldes. Er wordt ook weergegeven
hoeveel jongeren naar het CLB maar ook naar andere organisaties stapten. Verder worden er
ook nog dingen beschreven en uitgedrukt in cijfers zoals de zorgvraag binnen hun
begeleidingsdomeinen enzoverder.
Ik vond dit document door op Google te zoeken met de zoekterm ‘statistieken CLB’.

Doelgroep
Leerlingen lager en
secundair onderwijs
in België

Periode
20162017

Onderwerp
Cijfers van CLB
in het schooljaar
2016-2017

Bronvermelding
GO-CLB. (2017). Het CLB in cijfers
schooljaar 2016-2017. Geraadpleegd van:
https://www.goclb.be/media/doc/CLB_jaarverslag_16_17.
pdf

GO-CLB: Het CLB in cijfers schooljaar 2017-2018, 2017
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Stap 5: Afwerking individueel werkdocument
3 Formuleer een persoonljik besluit over de opdracht
3.1 Gevonden info – zoekresultaten
•

Vond je voldoende informatie ? Welke soorten verliepen vlot en welke minder ? Welke catalogi /
zoekmachines / databanken gebruikte je veel of net weinig ?
Ik maakte vooral gebruik van Limo omdat ik daar veel nuttige en betrouwbare info op vond. Google
gebruikte ik deze keer veel minder omdat je via google rapper minder betrouwbare informatie vind
en dat vaak niet doorhebt. Op Google vind je ook wel veel maar kan je lang zoeken. In Limo kan je
zeer gemakkelijk en met veel opties filteren.

•

Welke zoekstrategie neem je zeker mee om later te gebruiken ?
Limo vind ik een zeer gemakkelijke en handige databank. Opzoeken verloopt vlot en de informatie is
duidelijk en veel.

•

Is de informatie relevant en betrouwbaar ?
De informatie die ik vond op Limo is zeer betrouwbaar daarom heb ik die databank veel gebruikt.

3.2 Verloop opdracht – vaardigheden
•

Hoe verliep deze Sadan-opdracht voor je ?
De Sadan-opdracht verliep aan een normaal tempo. Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk lessen bij te
wonen zodat ik al mijn vragen kon stellen. Ook thuis heb ik veel aan deze opdracht gewerkt. Ik heb
alles gespreid over het semester waardoor ik niet in tijdsnood kwam in de laatste week.

•

Vind je dat je nu gerichter en efficiënter naar info op zoek gaat ?
Ik heb veel zoekstrategieën bijgeleerd en heb het gevoel dat ik nu sneller aan betrouwbare
informatie zal geraken bij het opzoeken.

•

Welke vaardigheden moet je zeker nog verder trainen ?
Ik moet nog groeien in het concreet en volledig neerschrijven van mijn verzamelde informatie. Ik
merk dat ik daar soms onduidelijk ben omdat ik te weinig neerschrijf.

•

En waar ben je sterk in ?
Doorheen de opdracht had ik een sterke focus. Ik heb de opdracht systematisch gepland waardoor ik
niet achter geraakte. Ik kwam ook naar zo veel mogelijk lessen. Ik ben sterk in het doorzetten en
afwerken van een opdracht. Ik ben geen uitsteller. Ik ben ook goed in het verwoorden van mijn
zoekopdracht. Mijn document heeft een verzorgde en nette lay-out.

•

Wat heb je geleerd, wat zal je bijblijven ?
Ik heb veel bijgeleerd over gericht opzoeken en ik heb veel nieuwe databanken leren kennen. Uit
deze opdracht zal ik onthouden dat er meer en betere databanken bestaan dan enkel Google.
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