
Beste  

Sinds 1 september 2018 geldt het nieuw decreet leerlingenbegeleiding voor basis- en secundaire 

scholen. Als Logo verstrekken we informatie over een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid aan de hand 

van de ’Kadermethodiek Gezonde School’ en geven we advies op maat aan schoolnabije en 

schoolondersteunende partners. Zo willen wij de deskundigheid van de lokale partners vergroten om 

gezondheidsbevordering op te nemen in hun werking. 

Graag informeren we jullie als pedagogische begeleidingsdienst over de veranderingen die het 

decreet op leerlingenbegeleiding met zich meegebracht heeft.  

 

Het  beleid op leerlingenbegeleiding 

Het beleid op leerlingenbegeleiding omvat 4 begeleidingsdomeinen: 

 Onderwijsloopbaan 

 Leren en studeren 

 Psychisch en sociaal functioneren 

 Preventieve gezondheidszorg 

 

De school werkt dit beleid uit volgens de fasen van het zorgcontinuüm. De school voorziet dus een 

brede basiszorg voor alle leerlingen en verhoogde zorg voor leerlingen die het nodig hebben. 

 
Gezondheidsbeleid 

Het woord ‘gezondheidsbeleid’ komt in het decreet niet voor, maar het gezondheidsbeleid vormt wel 

een onderdeel van het beleid op leerlingenbegeleiding.  

Het gezondheidsbeleid = wat de school voorziet in de brede basiszorg (= voor alle leerlingen), maar 

ook op de verhoogde zorg/uitbreiding van zorg (= strategie zorg en begeleiding) voor de domeinen 

psychosociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.  

Uiteraard zijn er ook linken met de andere begeleidingsdomeinen.  
 

Een erkenningsvoorwaarde 

Het voeren van een beleid op leerlingenbegeleiding is een erkenningsvoorwaarde voor de school. De 

inspectie zal dus de kwaliteit van het beleid controleren. 

Hoe doen ze dat?  

 Op basis van referentiekader onderwijskwaliteit  

 Manier van doorlichten  

 

http://www.prodiagnostiek.be/
http://mijnschoolisok.be/
https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichten


Dus het gezondheidsbeleid is sinds 1 september verplicht?  

Er is nu een decretale basis voor het gezondheidsbeleid. Het departement onderwijs vraagt om niet 

te veel te focussen op het ‘verplicht’ zijn, maar aan te geven dat het gezondheidsbeleid een 

onderdeel is van het beleid op leerlingenbegeleiding.  

Ondersteuning voor scholen 

Voorheen lag de rol van ondersteuning van de scholen bij het CLB, zij hebben echter sinds 1 

september enkel nog een signaalfunctie. De ondersteuning van de scholen bij het ontwikkelen van 

een beleid op leerlingenbegeleiding, dus ook het preventieve gezondheidsbeleid, werd toegewezen 

aan jullie, de pedagogische begeleidingsdiensten en andere externe diensten.  
 

Naar aanleiding van deze veranderingen zal er in 2019 in elke Logoregio een infomoment 

georganiseerd worden. Deze informatie zal in de komende maanden doorgegeven worden. Graag 

nodigen we jullie alvast uit. Indien er vragen of noden zijn. Neem dan gerust contact op met:  

Logo Gezond+ vzw  

letticia.desutter@gezondplus.be 

09/265.00.54. 

 

Nuttige linken:  

- Decreet betreffende leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en 

de centra voor leerlingenbegeleiding.  

- Artikel Klasse  

- Website van de Logo’s  
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