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Visie op diagnostiek binnen VCLB 
 
De centra voor leerlingenbegeleiding kiezen voor handelingsgerichte diagnostiek (HGD) die 
gericht is op het optimaliseren van de leer- en ontwikkelingskansen van leerlingen in hun 
onderwijs- en opvoedingscontext. Dit geldt in het bijzonder voor leerlingen uit prioritaire 
doelgroepen.  
Diagnostiek hangt nauw samen met de verschillende disciplines en de verschillende domeinen 
van een CLB. In de CLB-regelgeving1 vinden we diagnostiek terug als kernactiviteit voor zowel 
L&S, PSF, OLB als PGZ. Binnen Integrale Jeugdhulp werkt het CLB conform de typemodule 
‘handelingsgerichte diagnostiek van onderwijsgerelateerde problemen’.  
 
De CLB-visie op diagnostiek vindt zijn neerslag in de Prodia-protocollen: 
www.prodiagnostiek.be 
 
Deze visietekst kwam tot stand binnen de VCLB Werkgroep Diagnostiek.  
Contact: lies.verlinde@vclb-koepel.be  
 

 Op welke vragen biedt handelingsgerichte diagnostiek een antwoord? 
 

Handelingsgerichte diagnostiek is het systematisch proces van besluitvorming om een 
antwoord op een individuele hulpvraag te bepalen.  
Hierbij worden doorgaans vier types van hulpvragen onderscheiden waarop diagnostisch 
onderzoek een antwoord kan bieden:  
- verhelderend: “Hoe kan ik verwoorden wat er in deze probleemsituatie aan de hand 

zou kunnen zijn?” 

- onderkennend: “Wat is er met dit kind aan de hand?” “Wat loopt er mis op deze school 

of in dit gezin?” Het richt zich op de beschrijving van een problematiek, een 

niveaubepaling of de vaststelling van een geclassificeerde stoornis. 

- verklarend: “Waarom is dit met dit kind aan de hand?” 

- indicerend: “Wat kan aan deze probleemsituatie best verholpen worden?”  

 

 Handelingsgerichte diagnostiek door het CLB 
 
Voor het CLB ligt de klemtoon op het beantwoorden van indicerende hulpvragen. Zowel 
onderkennende als verklarende diagnostiek kunnen aan bod komen in een HGD-traject 
voor zover ze een antwoord helpen geven op een indicerende vraag.  
De Prodia-protocollen volgend kan elk CLB zelf de classificerende diagnoses stellen van 
dyslexie, dyscalculie, zwakbegaafdheid/verstandelijke beperking en hoogbegaafdheid. 
Voor classificatie van problemen op vlak van motoriek, spraak/taal, gedrags- en emotionele 
problemen werkt het CLB samen met een extern diagnostisch netwerk.  

 

 Handelingsgerichte diagnostiek is een gefaseerd traject:  
 
- Intakefase: verhelderen van de hulpvraag, bevragen van attributies, analyseren van de 

problemen en positieve elementen en beschikbare gegevens verzamelen met oog voor 
de reeds genomen maatregelen en het effect ervan 

- Strategiefase: informatie clusteren, hypothesen formuleren en selecteren op basis van 
een als-dan-redenering (als we … weten, dan betekent dat … voor het handelen), 
hypothesen vertalen in onderzoeksvragen en het verder diagnostisch traject bepalen 

- Onderzoeksfase: gericht en systematisch informatie verzamelen om de 
onderzoeksvragen te beantwoorden en de hypothesen te toetsen  

                                                                 
1 http://www.vclb-koepel.be/professionals/diagnostiek/regelgeving  
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- Indiceringsfase: op basis van een integratief beeld de doelen bepalen en de onderwijs- 
en opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de 
leerkracht(en) en ouders formuleren om zo te komen tot wenselijke aanbevelingen 

- Adviesfase: overleggen met alle betrokkenen om de aanbevelingen te vertalen in een 
haalbaar advies, afspraken maken over hoe het advies in de praktijk zal worden 
omgezet, opgevolgd en geëvalueerd. 

 
 

 
 

 Het gebruik van kwaliteitsvolle diagnostische instrumenten 
 
Diagnostisch onderzoek gebeurt via methodes en instrumenten, die de wederzijdse 
beïnvloeding en afstemming tussen leerling en omgeving in kaart brengen. Daarvoor 
worden bij voorkeur verschillende methodes gecombineerd: 
- gesprek met de leerling, de ouders, de leerkracht(en); 
- analyse van materiaal uit (de dossiers van) de school en het CLB en eventueel van 

externen; 
- observatie; 
- maatregelen uitproberen en het effect ervan nagaan; 
- meting (gestandaardiseerde vragenlijsten en testen); 
- medisch onderzoek. 
 
Gestandaardiseerde materialen worden slechts ingezet voor zover ze als voldoende 
kwaliteitsvol werden beoordeeld door Commissie Antwerpen Psychodiagnostiek (zie CAP-
vademecum)2 of de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg 
(www.vwvj.be).  
Informatie hierover is o.a. terug te vinden op 
http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/index.php  

 

 Handelingsgerichte diagnostiek binnen het zorgcontinuüm 
 
Een handelingsgericht diagnostisch-traject staat niet op zich, maar is ingebed in een 
continuüm van zorg waarbij school en CLB samenwerken om tegemoet te komen aan de 
onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerlingen en ondersteuningsbehoeften van 
leerkrachten en ouders. HGD binnen de fase van uitbreiding van zorg wordt concreet 
uitgewerkt in de diagnostische protocollen van Prodia, zie www.prodiagnostiek.be.  
 

                                                                 
2 Voor Nederland geldt COTAN als referentie voor het beoordelen van diagnostische instrumenten. 
Voorzichtigheid is geboden bij het veralgemenen naar de Vlaamse context.  
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 Welke kaders geven de handelingsgerichte diagnostiek mee richting? 
 

o Rechten van kinderen en jongeren in de jeugdhulp3 met nadrukkelijk aandacht 
voor:  
- het recht op informatie; 
- het belang van de inbreng van alle betrokkenen; 
- het streven naar consensus en afstemming.  
Het advies wordt een aanbod dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is als 
resultaat van een emancipatorisch en participatief proces 

 
o Uitgangspunten van handelingsgericht werken toegepast op HGD: 

- HGD is doelgericht; 
- Het inhoudelijk kader is transactioneel, het gaat om wisselwerking en 

afstemming; 
- De onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind/de jongere staan centraal; 
- Leerkrachten en ouders doen ertoe; 
- Het positieve van de leerling, de leerkracht, de groep/klas en de ouders is van 

groot belang;  
- Diagnostici werken samen met leerlingen, leerkrachten en ouders; 
- De werkwijze is systematisch en transparant. 

 
o Principes van faire diagnostiek met volgende basisattitudes: 

- een vertrouwensrelatie opbouwen; 
- eerlijk en transparant communiceren; 
- de beslissingsbevoegdheid laten waar ze hoort, namelijk bij de ouders en/of de 

leerling zelf 
Meer informatie op http://www.vclb-
koepel.be/professionals/kansenbevordering3/faire-diagnostiek  

 
o Begrippenkader van International Classification of Functioning (ICF-CY)4  

ICF vertrekt vanuit het biopsychosociaal model over het menselijk functioneren. De 
verschillende componenten en factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. 
 

 
                                                                 
3  http://www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=41308  
4 Zie Gheysen T., International Classification of Functioning (ICF): een speed date, Caleidoscoop, 
December 2013. 
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