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  Fase 3: individueel aangepast curriculum (IAC) en 
studiebekrachtiging  

  

Als de fases 0 tot en met 2 zijn doorlopen en als het volgen van het  

gemeenschappelijk curriculum(klassikaal les volgen) met redelijke 

aanpassingen niet haalbaar blijkt, kan het CLB een verslag opstellen voor 

toegang tot buitengewoon onderwijs of voor een individueel aangepast 

curriculum in het gewoon onderwijs.  

  

Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor 
toegang tot buitengewoon onderwijs.  
De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar wel in het 
gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat 
van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen, in afstemming met de ouders 
en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe 
ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden de 
doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de vooropgestelde 
doelen.  
(vb. traject wiskunde L4 in 5de lj, spellingstraject voor anderstalige 
nieuwkomers, ….) 
 
De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling zelf en op zo 
volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren. Al 
naargelang de mogelijkheden en het toekomstperspectief van de leerling zijn 
de leerdoelen ook gericht op:  

● maatschappelijke participatie, eventueel in een omgeving die in 
gepaste ondersteuning voorziet;  

● arbeidsdeelname in een omgeving die in gepaste ondersteuning 
voorziet;  

● tewerkstelling in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet; 
● tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu; ● verdere studies.  

Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit 
melden in het centrale register van inschrijvingen (DISCIMUS).  

(bron: https://www.onderwijsinspectie.be  + https://onderwijs.vlaanderen.be)  

  

               

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/individueel-aangepast-curriculum-iac-en-studiebekrachtiging
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/individueel-aangepast-curriculum-iac-en-studiebekrachtiging
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/individueel-aangepast-curriculum-iac-en-studiebekrachtiging
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/grote-lijnen-van-het-m-decreet
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Zorgzaam zijn en zorg dragen voor elkaar vinden we in onze school heel 

belangrijk. Via onze manier van lesgeven, via klas-, zorg- en groeigesprekken,... 

proberen we belangrijke waarden en normen aan te leren, bij te sturen en te 

beleven, waarbij elk kind haar/zijn talenten kan ontwikkelen 

Zorg voor elk kind staat in onze school centraal. Zorg voor kinderen die het 

moeilijk hebben en zorg voor de sterkere kinderen. We streven naar een 

zorgbrede werking.  

Dit wordt gedragen door:  

● onze leerkrachten  

  

De leerkrachten in de klas zijn de spilfiguren in het verlenen van de zorg. 

De grootste taak ligt op hun schouders. Zij zorgen voor de kinderen (een 

gesprekje voeren met hen, hen extra prikkels geven als ze dat nodig 

hebben, ondersteunen bij leernoden…).   

Indien nodig signaleren ze de problemen aan de ouders en aan het 

zorgteam. Ze vullen ook regelmatig het leerlingvolgsysteem aan zodat er 

een vlotte overgang naar een volgend leerjaar is qua kennis ! 

  

● zorgteam  

- juf Caroline Delattre in het kleuter : caroline.delattre@vbsmesen.be 

- Juf Ines Kino in de 1 ste graad van het lager :  ines.kino@vbsmesen.be 

- Zorgcoördinatie : gebeurt door de directeur Henk Houwen : 

directie@vbsmesen.be 

  

Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten zowel in de kleuter als in de 

lagere school. Binnen de school is er al heel wat expertise opgebouwd. 

Het zorgteam overlegt regelmatig om zorgnoden te bespreken en 

strategieën naar aanpak uit te werken.  →klasbesprekingen, MDO’s 

(multidisciplinair overleg met CLB en externen) 

Daarbij volgt het zorgteam regelmatig opleidingen en navormingen om 

de zorg en de hulp nog te verbeteren. 

  

Hun takenpakket bestaat uit:  

  De samenstelling van ons zorg team!   

mailto:caroline.delattre@vbsmesen.be
mailto:ines.kino@vbsmesen.be
mailto:directie@vbsmesen.be
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Ondersteunen van de leerkracht:  

  

• Aanmaken van materiaal op maat voor de leerling.  

• Zoeken naar oplossingen en interventies. (ideeën en concrete hulp) 

• Observeren tijdens de klaswerking.   

• Klas overnemen zodat de leerkracht kan observeren, interventies kan    

uitvoeren, bij andere leerkrachten kan gaan kijken, kan overleggen , … 

• Collegiale coaching of hulp al dan niet in de klas. 

• Oudergesprekken mee voorbereiden en mogelijks voeren indien nodig.  

• Bijwonen van overlegmomenten.  

• Zich verder bekwamen door volgen van navorming, info avond ,    

lectuur.  

  

Betrokkenheid naar de leerling:  

  

- Hulp bieden op vraag van de leerkracht. (= individuele hulp bieden aan 

een leerling ) 

- Gesprekken voeren.  

- Versterken van het welbevinden van de leerling.  

  

● zorgcoördinator   

  

In onze school is er een zorgcoördinator aangesteld:  

  

zijn taken zijn:  

  

Coördinatie van het zorgbeleid op school.  

- ‘Zichtbaar’ aanspreekpunt voor elke zorgvraag in de school.   

-  Opvolgen en aanvullen van het kindvolgsysteem.   

- Registratie van nuttige informatie.   

- Organisatie van overleg met ouders, CLB, directie, leerkrachten en     

externen.  (MDO’s) 

- Sommige extra evaluaties uitvoeren: leestesten, AVI, LVS ...   

- Documentatie voorzien.   

- Zich verder bekwamen door het volgen van navorming, info avond,     

lectuur.   

  

Ondersteunen van de leerkracht.    

- Didactische suggesties geven en aanreiken van hulpmiddelen.   
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- Handelingsplan helpen opstellen, bijsturen en evalueren.   

- Zoeken naar oplossingen en interventies.   

- Collega’s ondersteunen.   

  

Betrokkenheid naar de leerling.   

- Hulp bieden en gesprekken voeren.   

- Opvolgen van het handelingsplan.   

- Versterken van het welbevinden van de leerling.  

 

  

Onze directeur, volgt de leerlingen mee op. Hij is aanwezig op de 

klasbesprekingen , onthaalmomenten met het CLB, IAC-overleg en 

oudergesprekken  en houdt zo ook de evolutie van de kinderen bij. Bij 

het uitbreiden van de zorg of de overstap naar een school op maat is zijn 

inbreng als directeur belangrijk. Hij volgt het proces mee op en is op de 

hoogte van de vorderingen van de leerling en de leerprocessen- ook die 

van oud leerlingen. Binnen het team geniet hij het vertrouwen van de 

leerkrachten en stuurt het team in de juiste richting waardoor we open 

met hem kunnen communiceren en overleggen. Hij is voor kinderen en 

ouders ook steeds aanspreekbaar.   

  

● CLB  

  

Het Centrum van Leerling  Begeleiding (Westhoek- Ieper) is in onze 

school vertegenwoordigd door ons contactpersoon en psychologisch 

consulent. Deze consulent is aanwezig op de trimestriële of 

tweemaandelijkse onthaalmomenten en volgt de schoolprestaties van 

de  leerlingen, hun sociaal en emotioneel welzijn en hun medische zorg 

op.   

  

Als school hebben wij een samenwerkingsovereenkomst en 

samenwerkingsafspraken met het CLB Westhoek-Ieper afgesloten.  

  

  


