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Titel van de Masterproef: Schaduwonderwijs: Ongelijkheid bij naschoolse begeleiding in 
het licht – een kwalitatief onderzoek 
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Samenvatting:  

Door de vermarkting van onderwijs en welzijn worden diverse welzijnsinitiatieven aangeboden door 

privéspelers op de markt. Hierdoor is de markt van naschoolse begeleiding in Brussel veranderd, 

alsook de rol van het CLB als doorverwijsluik. In deze masterthesis wordt onderzocht welke soort 

organisaties naschoolse begeleiding aanbieden voor leerlingen uit het Nederlandstalige onderwijs. In 

het tweede deel, het theoretisch luik, komen concepten ongelijkheid, huiswerk, naschoolse 

begeleiding, corona, doorverwijzen en vermarkting aan bod. Voor dit onderzoek werden er elf 

interviews afgelegd met medewerkers van het CLB, schoolgebonden leerlingenbegeleiders en een 

medewerker van het ondersteuningsnetwerk. De semigestructureerde interviews werden online via 

Teams afgenomen. De data uit de interviews werd aan de hand van MAXQDA tweemaal gecodeerd, 

waarbij de labellijst tussen de coderondes door inductief werd  aangevuld en geherstructureerd. In 

het derde deel wordt de perceptie op de markt van medewerkers van het CLB en 

leerlingenbegeleiders in kaart gebracht. Hierbij spelen zowel de aanbieders op de Brusselse markt 

als de vermarkting waarbij vooral hoge vraagprijzen en wachtlijsten komen kijken een rol. Eveneens 

de ervaringen rond het doorverwijzen en de gevolgen van de coronapandemie op het onderwijs 

werden door de respondenten besproken. Bij het doorverwijzen van leerlingen tussen het schoolse 

en naschoolse luik komt er door wachtlijsten en vraagprijzen van organisaties ongelijkheid kijken. 

Vooral leerlingen met lage sociaal-economische status blijken minder op het schaduwonderwijs te 

kunnen terugvallen. De respondenten gaven aan dat scholen in verschillende maten tegemoetkomen 

aan de nood voor extra begeleiding. De medewerkers van het CLB en leerlingenbegeleidiers komen 
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ook zelf in verschillende mate tegemoet aan die nood aangezien de privémarkt voor een bepaalde 

doelgroep ontoegankelijk is.   
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DEEL 1 – inleiding en theoretisch kader 

1. Probleemstelling 

Internationale testen geven aan dat de ongelijkheid in het Nederlandstalig secundair onderwijs in 

België toeneemt. Resultaten van 15-jarigen op de PISA-testen worden voor het internationale PISA-

onderzoek vergeleken. PISA staat voor Programme for international Student Assessment, deze 

testen geven aan dat leerlingen die thuis een andere taal spreken minder scoren (Lesage et al., 

2017). Ook andere indicatoren zoals de woonplaats van de leerling geven aan dat leerlingen uit een 

lagere sociale klasse minder kansen krijgen om alle onderwijsopportuniteiten te benutten (Kohen et 

al., 2008; Lesage et al., 2017). De gelijke-onderwijskans (GOK) indicatoren trachten deze 

problematiek te beantwoorden (Groenez et al., 2003).  

De hierboven aangehaalde ongelijkheid in het onderwijs lijkt zich eveneens te vertalen in ongelijkheid 

bij naschoolse begeleiding van leerlingen (Bray, 2007; Ha & Harpham, 2005). Aan het schoolse wordt 

vaak huiswerk gekoppeld, dit om de leerling extra te stimuleren (Tam & Chan, 2009). Huiswerk biedt 

leerlingen extra leerkansen en kan de communicatie tussen school en thuis bevorderen (Epstein, 

1988; Epstein et al., 2002). Het is een manier om de evoluties van leerlingen op te volgen en kan 

eventuele problemen uit te thuiscontext signaleren aan de leerkracht (Tam & Chan, 2016). Volgens 

Dore (1997) zou huiswerk leer-ontmoedigend kunnen zijn. Niet elke leerling kan thuis van dezelfde 

begeleiding genieten bij het uitvoeren van naschoolse educatieve opdrachten (Dupere et al., 2010; 

Lareau, 2002; Leventhal & Brooks-Gunn, 2004). Zo heeft niet iedere leerling een rustige plaats in 

huis waar aan taken gewerkt kan worden (Kohen et al., 2008).  

Voor schoolwerk in de buitenschoolse context kan een externe begeleider ingeroepen worden. Naar 

dit type onderwijs wordt ook wel gerefereerd als het schaduwonderwijs (Bray, 2007; Tiquet, 2020). 

Schaduwonderwijs omvat het specifiek leeraspect van de bredere term buitenschoolse hulp, waarbij 

organisaties die onafhankelijk van de school zich vaak tegen betaling inzetten voor leerlingen (Brion, 

2020; Hellinckx & Ghesquière, 2018). Er zijn verschillende argumenten om extra buitenschoolse 

begeleiding aan te vragen. Zo is het bijvoorbeeld vaker aan de orde in de aanloop naar het behalen 

van een diploma of getuigschrift (Bray, 2007; Hajar, 2018). Het vermogen van de school om de 

leerstof op een toegankelijke manier aan te reiken bepaalt ook in welke mate activiteiten uit het 

schaduwonderwijs ingeschakeld worden (Glewwe, 2002). Gezinnen met een lager inkomen 

spenderen een proportioneel kleiner bedrag aan huiswerkbegeleiding dan andere gezinnen (Ha & 

Harpham, 2005). Hieruit volgt een eerste onderzoeksvraag namelijk “Wie zijn de aanbieders van 

naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het Nederlandstalig secundair onderwijs?”. 

Zowel het schoolse als het naschoolse werd al kort aangehaald. Tussen onderwijsinstellingen en de 

markt van naschoolse begeleiding loopt een wisselwerking, scholen en CLB’s werken samen om de 

zorg voor leerlingen te optimaliseren (Vermaut et al., 2009). Het CLB heeft een draaischijffunctie 

waarbij het doorverwijzen en samenwerken met het regionale welzijnsnetwerk primeert (Lesage et 

al., 2017). In het derde deel wordt de ervaring rond doorverwijzen door de respondenten actief als 

schoolgebonden leerlingenbegeleiders of werknemers van het CLB gebundeld. Deze data vloeit 

verder uit de semi-gestructureerde interviews. 
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Het schaduwonderwijs bestaat uit diverse organisaties waarvan een deel geprivatiseerd is en dus 

winsten uit het aanbod wil halen (Tiquet, 2020). Mintzberg (2009) maakt het onderscheid tussen 

drie soorten spelers, namelijk privé, non-profit en social-profit organisaties. Het type van de 

organisatie bepaalt de doelgroep die aangetrokken wordt (van der Werf et al., 2021). De 

veranderingen van de markt die vermarkting impliceert worden verder besproken.  

Ook de coronapandemie heeft het onderwijs op diverse manieren veranderd (Nicaise, 2020). Het 

schaduwonderwijs voelde diezelfde schommelingen (Bray, 2007). De coronapandemie beïnvloedt het 

Belgische onderwijs en de manier waarop het georganiseerd wordt (Nicaise, 2020). Bestaande 

ongelijkheid wordt door het virus en de bijhorende maatregelen mee aangewakkerd (Munir, 2020; 

Nicaise, 2020). Hieruit vloeit het hoofdconcept “corona” voort, dat aan de hand van kwalitatieve 

interviews met werknemers van CLB’s en schoolgebonden leerlingenbegeleiders werd onderzocht in 

deel 3. De onderzoeksvraag bij dit concept is “Hoe beïnvloedde het virus dat in 2020 de wereld 

overnam (Munir, 2020) de werking in het onderwijs en in zijn schaduw?”. 

Er bestaat reeds onderzoek over de ongelijkheid in het Nederlandstalige onderwijs in België (Groenez 

et al., 2003; Lesage et al., 2017; Nicaise, 2020). Er is reeds internationaal onderzoek gedaan naar 

de rol van ouders bij het begeleiden van de leerling met huiswerk (Dupere et al., 2010). De rol van 

huiswerk is eveneens onderzocht (Tam & Chan, 2016). Deze studies variëren onderling sterk 

waardoor ook de toegepaste methodieken verschillen. Het merendeel van de studies is echter 

gebaseerd op kwalitatief onderzoek. Op vraag van de Permanente Ondersteuningscel wordt de 

vermarkting van het schaduwonderwijs in de Nederlandstalige Brusselse context onderzocht. Hierbij 

komen meerdere aspecten kijken, zoals doorverwijzen, de soorten aanbieders en de rol van corona.   
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2. Theoretisch kader  

In het theoretisch kader worden vier luiken van elkaar onderscheden; het schoolse, het naschoolse, 

doorverwijzen en corona. In het eerste luik wordt het schoolse aangehaald met daarin de groeiende 

ongelijkheid en de rol van ouders in het secundair onderwijs. Nadien wordt huiswerk diepgaand 

geanalyseerd, de reden van en de voor- en nadelen worden ontleed. Vervolgens wordt het centrale 

concept en tweede luik binnen het theoretisch kader aangehaald, het schaduwonderwijs. Hierbij 

komen de financiële kosten en de daarmee gepaard gaande ongelijkheid kijken. Er wordt gekeken 

naar welk soort aanbieders er in de Brusselse markt zijn en hoe vermarkting een rol speelt binnen 

het naschoolse begeleiden. De verschillende soorten aanbieders en organisaties van naschoolse 

begeleiding worden aangehaald, hierbij is er een onderscheid tussen de privé, non-profit en social-

profit organisaties. Daarna komt het luik derde rond doorverwijzen aan bod, hier worden diverse 

onderwijsinstellingen die tegemoet komen aan de specifieke zorgnood van leerlingen in detail 

bekeken. Ook het zorgcontinuüm wordt in dit luik besproken. Het laatste luik, corona, is een 

onderdeel van de huidige context waarbij de implicaties binnen het onderwijs onderzocht worden. 

 

2.1. LUIK 1 – het schoolse  

Het eerste luik bespreekt het schoolse en diverse concepten die eraan gekoppeld zijn. Zo wordt de 

groeiende ongelijkheid geanalyseerd vanuit het perspectief van het secundair onderwijs. Daarnaast 

wordt ook huiswerk en de rol van ouders besproken. Deze concepten zijn verwant aan het 

inschakelen van buitenschoolse begeleiding. Bij het doorverwijzen spelen ouders dan weer een 

cruciale rol. 

2.1.1. Ongelijkheid in het secundair onderwijs 

In een semestrieel rapport van de Europese Commissie wordt ongelijkheid als multidimensionaal 

beschreven, kansen- en inkomensongelijkheid zijn beide relevant voor dit onderzoek. De 

inkomenskwintielverhouding toont ongelijkheid aan door de inkomens van de 20% armste 

huishoudens met die van de 20% rijkste te vergelijken (European Semester Thematic Factsheet 

Adressing Inequalities, 2017). Uit Statistiek 

Vlaanderen (2021) kan afgeleid worden dat de 

inkomensongelijkheid in het Brussels Gewest hoger 

ligt dan in de rest van het land. In Brussel verdienen 

de 20% rijkste huishouden gemiddeld 4,7 keer meer 

dan de 20% armste huishoudens. In Vlaanderen en 

Wallonië is dit respectievelijk 3,3 en 3,6 keer. 

Kansenongelijkheid, het verschil in kansen dat 

iemand vanaf de geboorte krijgt, is moeilijk te meten.  

Hierbij spelen geluk en keuzes die doorheen de 

levensloop gemaakt worden een rol (European 

Semester Thematic Factsheet Adressing Inequalities, 

2017).  

0 1 2 3 4 5

Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Gewest

inkomenskwintielverhouding

Figuur 1: inkomenskwintielverhouding 
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Het Belgische onderwijsnet wordt gekenmerkt door een groeiende ongelijkheid tussen leerlingen van 

lage en hogere sociale klasse. Dit blijkt uit internationaal PISA-onderzoek, waar resultaten van 15-

jarige leerlingen uit verschillende landen vergeleken worden om de kwaliteit van onderwijs te meten. 

Het Belgische secundair onderwijs scoort degelijk qua kennis bij de gemiddelde leerling (Leemans, 

2019; Lesage et al., 2017). Het is echter duidelijk dat leerlingen uit een hogere sociaal-economische 

klasse beter scoren dan leerlingen uit een lagere sociale klasse (Groenez et al., 2003; Lesage et al., 

2017). Uit een analyse van de PISA-testen in 2018 kan aanvullend worden gesteld dat de kloof 

tussen sterke en zwakke leerlingen toeneemt, het basisniveau wordt daarenboven steeds vaker niet 

bereikt (Leemans, 2019). 

Om bovenstaand effect tegen te gaan werden de gelijke onderwijskansen indiciatoren, afgekort GOK-

indicatoren, opgesteld. Zo wordt aan de hand van diverse factoren het sociaal, cultureel en financieel 

kapitaal van de leerlingen ingeschat (Groenez et al., 2003). Tot deze GOK-indicatoren behoren de 

taal die in het gezin gesproken wordt, het hoogst behaalde diploma van de moeder en het al dan 

niet krijgen van een schooltoelage (Groenez et al., 2003; Lesage et al., 2017). De PISA-test toont 

aan dat de migratieachtergrond van een leerling de slaagkansen in het onderwijs mee bepaalt 

(Leemans, 2019; Lesage et al., 2017). Daarbovenop speelt ook de woonplaats van de leerling een 

rol in de schoolprestatie (Leventhal & Brooks-Gunn, 2004). Groenez et al. (2003) bespreken diverse 

sociale groepen, er wordt een onderverdeling gemaakt op basis van geslacht, sociaal-economische, 

culturele en etnische achtergrond. Jongens hebben in het Vlaamse onderwijs meer kans tot het 

oplopen van achterstand. Leerlingen met alleenstaande moeders, laaggeschoolde ouders of 

leerlingen die thuis een niet-Europese taal spreken hebben het moeilijker op school.  

Sociale ongelijkheid komt ook naar boven tijdens educatieve buitenschoolse begeleiding (Bray, 2007; 

Tsiplakides, 2018). De thuistaal en sociaal-economische klasse van de leerling beïnvloeden de 

slaagkansen meer dan het al dan niet volgen van privébegeleiding. Hierdoor stelt Bray (2007) de 

vraag of het niet voordeliger zou zijn om het geld en de tijd die momenteel naar privé-begeleiding 

gaat, in het gewone onderwijs te investeren. Dit voor elke leerling, ongeacht de sociale klasse. Privé-

begeleiding is bovendien beter toegankelijk voor gezinnen met meer kapitaal waardoor de 

ongelijkheid tussen leerlingen met verschillende SES kan vergroten en de sociale stabiliteit in 

gedrang komt (Bray, 2007). Tsiplakides (2018) bevestigt dat het buitenschools begeleiden ven 

leerlingen in de privémarkt vooral toegankelijk is voor leerlingen uit de hoge of middenklasse 

(Tsiplakides, 2018).  

2.1.2. Huiswerk 

Bij het schoolse luik komt een analyse van het concept huiswerk kijken. Huiswerk zorgt voor 

verbinding tussen de thuiscontext en het schoolse, hierin heeft het een soort van signaalfunctie die 

kan aangeven hoe een leerling het stelt. Dit is breder dan het louter educatieve (Epstein et al., 2002; 

Tam & Chan, 2016). Huiswerk is het geheel van taken dat in een buitenschoolse context uitgevoerd 

wordt, in opdracht van de leerkracht (Cooper et al., 2012; Tam & Chan, 2016). Het kan over 

geschreven of niet-geschreven taken gaan maar ook over voorbereidingen op testen en examens 

(Tam & Chan, 2009).  

Epstein (1988) haalt aan dat er verschillende drijfveren zijn waarom leerkrachten huiswerk geven. 

Huiswerk kan bepaalde leerlingen een extra leerkans bieden maar ook de persoonlijke ontwikkeling 
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van leerlingen is een motief. Het belang en de rol van huiswerk varieert tussen gezinnen. Huiswerk 

varieert tussen gezinnen en is cultuurgebonden (Tam & Chan, 2009). In het secundair onderwijs 

wordt de huiswerklast van leerlingen groter. Hierbij worden sterke studenten uitgedaagd, anderen 

spenderen niet veel tijd aan huiswerk en willen of vragen geen hulp van hun ouders (Epstein, 1988). 

Onderzoek van Tam en Chan (2016) bundelt enkele voordelen voor het geven van huiswerk aan 

leerlingen. Schaarse onderwijsmiddelen zorgen voor een groot leerkracht-leerling ratio, hierdoor is 

het geven van huiswerk essentieel om leerlingen individueel op te volgen. Daarnaast is huiswerk het 

moment om de beheersing van de leerstof te testen (Akar Vural et al., 2013). Huiswerk tot een 

succesvol einde brengen is niet in elk huishouden even evident, toch kunnen alle leerlingen, ongeacht 

de ondersteuning van thuis uit, er voordeel uit halen (Felix et al., 2008). Voor leerlingen uit het 

secundair geldt er bovendien een positieve relatie tussen geïnvesteerde tijd in huiswerk en slagen, 

al garandeert het ene het andere niet. Leerlingen geven aan beter te leren wanneer ze begeleid 

worden op een manier die aansluit bij hun individuele leermethode (Sharp et al., 2001).  

Naast bovenstaande voordelen zijn er ook enkele nadelen verbonden aan huiswerk. Dore (1977) had 

het afgelopen eeuw al over een omschakeling binnen het onderwijs, één waarbij het opdoen van 

kwalificaties primeert op het vormen van de leerlingen (Brion, 2020; Dore, 1997). In dit type 

onderwijs wordt de leerling niet gestimuleerd om echt te leren. Dore (1997) beschrijft het eerder als 

een leer-ontmoedigende omgeving, waarbij druk en stress creativiteit afremmen. De focus op 

examens en toetsen zou volgens hem ten koste zijn van het aanleren van nuttige kennis. Dit concept 

wordt ook wel teaching to the test genoemd (Brion, 2020). Dit concept stoot op kritiek doordat 

toetsen of examens bepaalde kennis weerspiegelen, andere belangrijke vormende aspecten uit de 

schoolcontext worden echter niet gemeten (Phelps, 2016).  

2.1.3. De rol van ouders 

Leerlingen uit het secundair onderwijs zijn tot hun 18 jaar officieel afhankelijk van ouders of een 

voogd (Lesage et al., 2017). Het inkomen van ouders en de buurt waarin een leerling woont bepalen 

in zekere mate hoe ouders hun kinderen begeleiden met schoolwerk. Daarnaast is ook de motivatie 

en attitude van de ouder doorslaggevend bij de begeleiding en de manier waarop de leerling 

ondersteund wordt (Dupere et al., 2010). De woonplaats van een gezin bepaalt eveneens de stress 

of ondersteuning door de lokale gemeenschap waaraan een huishouden wordt blootgesteld. Dit 

beïnvloedt in welke mate ouders zich op de educatie van hun kind kunnen focussen (Lareau, 2002). 

Leventhal en Brooks-Gunn (2004) halen aan dat de toewijding van ouders bij het begeleiden van 

hun kinderen in buurten met lagere SES lager ligt dan bij de middenklasse. In wijken waar er meer 

criminaliteit, geluidsoverlast, en andere storende factoren zijn, krijgen ouders minder kansen om 

educatieve activiteiten binnen het huis te stimuleren (Kohen et al., 2008). Leerlingen hebben nood 

aan ondersteuning vanuit verschillende partijen, breder dan enkel ouders, om te slagen op school 

(Epstein et al., 2002). De betrokkenheid van ouders bij naschoolse begeleiding is afhankelijk van de 

leeftijd van de kinderen maar eveneens van culturele en socio-economische factoren. Hoe jonger de 

leerling is, hoe groter de toewijding van de voogd of ouder bij de naschoolse huiswerkbegeleiding 

(Sharp et al., 2001). 

Onderzoek naar de effecten van betrokkenheid van ouders geeft aan dat ouders bij het 

schoolgebeuren betrekken positieve effecten heeft voor leerlingen in de eerste graad secundair (Hill 
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& Tyson, 2009). Tussen het lager en het secundair onderwijs is er een grote ontwikkeling bij de 

leerling zelf. Daarnaast zijn er veranderingen tussen de manier van werken bij de overgang tussen 

het lager onderwijs en secundair (Midgley et al., 1989). Deze ontwikkelingen resulteren in een 

afnemende motivatie bij adolescente leerlingen (Eccles & Roeser, 2009; Midgley et al., 1989). 

Leerlingen uit het secundair die het gegeven huiswerk niet begrijpen spenderen er ook minder tijd 

aan en betrekken hun ouders in mindere mate (Epstein, 1988). Binnen de thuiscontext zijn ouders 

ongeveer de helft van de tijd actief betrokken terwijl de leerling huiswerk aan het maken was 

(Shumow et al., 2008).   

Simon (2001) onderzocht de invloed van de toewijding van ouders in het hoger secundair, de 

leerprestaties van leerlingen werden positief beïnvloed door een hogere betrokkenheid (Tam & Chan, 

2016). Leerlingen kwamen bovendien beter voorbereid naar de les (Felix et al., 2008; Simon, 2001). 

Onderzoek van Hill en Tyson (2009) spreekt dit tegen, betrokkenheid van ouders bij het 

schoolgebeuren beïnvloedt leerlingen positief maar bij huiswerk niet altijd. Dit zou enerzijds kunnen 

zijn door een hoge druk, ouders die hun adolescente kinderen beperken in hun zelfstandigheid of 

een verschillende uitleg van ouders en leerkracht (Hill & Tyson, 2009). De prestaties van de leerling 

worden positief beïnvloed wanneer ouders in de thuiscontext een klimaat creëren waarbij de leerling 

blootgesteld wordt aan educatief materiaal (Chao et al in Hill & Tyson, 2009; Kohen et al., 2008).  

Onderzoek van Lareau (2002) geeft aan dat er in de thuiscontext op verschillende manieren met 

vrije tijd wordt omgegaan, in de middenklasse worden kinderen gestimuleerd om te participeren in 

educatieve activiteiten. In gezinnen met een lagere sociale klasse beslissen kinderen vaker zelf over 

de invulling van hun vrije tijd (Lareau, 2002). Leraren van diverse vakken kunnen ouders op een 

manier, eigen aan het vak, betrekken bij huiswerk. Hierover moet aanvankelijk gecommuniceerd 

worden tussen ouder en leerkracht zodat alle ouders adequate informatie hebben om de leerling op 

maat mee te begeleiden (Epstein et al., 2002). Felix (2008) voegt toe dat ouders met een hoger 

diploma meer geneigd zijn om zelf te helpen, andere ouders, vaak lager opgeleiden, voelen zich niet 

competent (Epstein et al., 2002; Felix et al., 2008; Walker et al., 2004).  

Uit dit luik kan geconcludeerd worden dat ongelijkheid speelt in de Nederlandstalige schoolcontext 

in België. De oorsprong van die ongelijkheid is vooral gelinkt aan sociaal-economische factoren, 

waarbij leerlingen uit een lagere klasse minder educatieve kansen krijgen. Die leerlingen raken ook 

sneller vast in een soort vicieuze cirkel omdat er minder ondersteuning geboden kan worden tijdens 

het naschoolse. Daarbovenop krijgen ouders uit lagere sociale klasse ook minder kansen om hun 

kinderen, die het vaker al moeilijker hebben, te ondersteunen. Ongelijkheid blijkt dus tot meer 

ongelijkheid te leiden. 

2.2. LUIK 2 – schaduwonderwijs 

Na de schoolse context volgt het naschoolse, beginnend met een definiëring van het concept 

schaduwonderwijs. In dit luik wordt besproken op welke manieren er buiten de schoolmuren met 

educatieve opdrachten wordt omgegaan. Sociale implicaties en ongelijkheid komen tevens ook in dit 

deel aan bod. 

Schaduwonderwijs wordt door Tiquet (2021) gedefinieerd als “georganiseerde vormen van leren die 

private organisaties aanbieden buiten de school: buiten de schooluren, en/of buiten de schoolmuren. 

Het kan een aanbod zijn dat inspeelt op zorg- en leernoden: huiswerkklassen, buitenschoolse 
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hulpverlening (bv. logopedie), zomerscholen, bijlessen e.a.” (Tiquet, 2020, p. 11). Buitenschoolse 

hulp omvat alle buitenschoolse activiteiten die het leren maar eveneens het welzijn van de leerling 

in acht nemen (Brion, 2020; Verschueren et al., 2015). De term schaduwonderwijs legt het accent 

echter bij het naschoolse begeleiden op het leerproces en niet het welzijn van de leerling (Bray, 

2007; Brion, 2020; Verschueren et al., 2015). Bij de naschoolse begeleiding wordt ingezet op het 

vergaren van kennis die tijdens de schooluren niet verworven is (Brion, 2020; Dang, 2007). Dit kan 

één-op-één tussen leerling en begeleider maar ook in groep, de sessies kunnen zowel fysiek als 

online plaatsvinden (Bray, 2007). In dit onderzoek worden de term schaduwonderwijs en naschoolse 

begeleiding als synoniemen gebruikt. Het hoofdconcept in dit luik implementeert een schaduw, Bray 

(2007) maakt de vergelijking enerzijds omdat het schaduwonderwijs enkel bestaat omdat er ook een 

‘hoofd’ onderwijs is. Daarnaast trekt hij de vergelijking verder omdat evoluties binnen het algemene 

onderwijs ook weerspiegeld worden in de schaduw.  

Naschoolse begeleiding wordt onder andere aangevraagd wanneer de school niet de middelen heeft 

om aan de nood van de leerling te voldoen (Brion, 2020; Glewwe, 2002). Uit onderzoek van Dang 

(2007) en Brion (2020) blijkt dat de bezorgdheid en nood aan begeleiding stijgt net voor de leerling 

een nieuw niveau gaat behalen. Leerlingen in het secundair onderwijs benutten vaker extra 

begeleiding dan in het lager, vakken waarvoor slagen cruciaal is worden in het schaduwonderwijs 

vaker begeleid. Niet enkel leerlingen met problemen op school vragen bijles aan, het wordt ook 

gedaan door leerlingen die hun niveau op peil willen houden (Bray, 2007). Dang (2007) analyseert 

de situatie van het lager onderwijs in Vietnam, daar zou het verbeteren van de kwaliteit van 

leerkrachten de nood voor naschoolse begeleiding doen afnemen (Dang, 2007). Tenslotte wordt er 

ook extra privé hulp ingeschakeld wanneer de leerling het gevoel heeft niet genoeg ondersteund te 

worden in te klascontext (Guill et al., 2019). Andere leerlingen krijgen dan weer meer zelfvertrouwen 

door het volgen van bijles, hierdoor kunnen ze de les beter volgen in de klas (Bray, 2007). 

2.2.1. Effecten uit de schaduw 

De effecten van buitenschoolse begeleiding zijn afhankelijk van diverse factoren: het enthousiasme 

van de leerling en van de (bij)lesgever speelt een rol, maar ook de frequentie, timing en duur van 

de bijles is van belang. Het is moeilijk om de resultaten en succesratio van de leerling te linken aan 

acties ondernomen in het gewoon onderwijs of binnen het schaduwonderwijs (Bray, 2007). 

Naschoolse begeleiding zorgt voor betere scores, vooral in de eerste jaren van het middelbaar heeft 

de extra hulp effect (Dang, 2007). Slavin en collega’s (2011) beargumenteren het tegendeel. Hun 

onderzoek stelt dat naschoolse begeleiding intensief moet gebeuren vooraleer succes volgt. Intensief 

betekent in deze context meer dan twee momenten per week. Het combineren van 

leerlingenvolgsystemen met individuele begeleiding van de leerkracht op school is een volgens dit 

onderzoek de enige succesfactor.  

Sociale ongelijkheid komt naar boven tijdens educatieve naschoolse begeleiding (Bray, 2007; 

Tsiplakides, 2018). De thuistaal en sociaal-economische klasse van de leerling beïnvloeden 

slaagkansen meer dan het al dan niet volgen van privébegeleiding (Bray, 2007). Hierdoor stelt Bray 

(2007) de vraag of het niet voordeliger zou zijn om het geld en de tijd die momenteel naar privé-

begeleiding gaat, in het gewone onderwijs te investeren. Ook Brion (2020) bevestigt de nood van 

investeren in het uitbouwen van een kwaliteitsvol onderwijs, de schaduw heeft volgens hem eerder 



 17 

een signaalfunctie. Privé-begeleiding is bovendien beter toegankelijk voor gezinnen met meer 

kapitaal (Bray, 2007; Ha & Harpham, 2005; Tsiplakides, 2018) waardoor de ongelijkheid tussen 

leerlingen met verschillende SES kan vergroten en de sociale stabiliteit in gedrang komt (Bray, 

2007).  

2.2.2. Signaalfunctie van de schaduw 

Bray (2007) beargumenteert dat het schaduwonderwijs het algemeen onderwijs grotendeels imiteert 

(zoals een schaduw doet) maar dat het ook sociale en economische implicaties voor elkaar kan 

hebben. Brion (2020) maakt de analyse dat een groei van de vraag in het schaduwonderwijs een 

waarschuwing is van kwaliteitsdaling in het gewone onderwijs. Hij spreekt hierbij van een noodkreet 

uit het schaduwonderwijs dat weergeeft dat er binnen het hoofdonderwijs dringend iets moet 

veranderen (Brion, 2020; Tiquet, 2020). Complicaties ontstaan wanneer slechts een beperkt deel 

van de klas in het algemeen onderwijs extra begeleid kan worden. Hierdoor kan er binnen de klas 

een niveauverschil ontstaan. De leerkracht kan dan beslissen om de leerlingen die trager werken 

extra te begeleiden maar kan er anderzijds van uit gaan dat het hogere niveau de norm is. Een 

consequentie hiervan kan zijn dat alle leerlingen extra begeleiding moeten inschakelen om de lessen 

te kunnen blijven volgen (Bray, 2007). 

Naast bovenstaande ongelijkheid zijn er enkele sociale implicaties van het schaduwonderwijs op het 

mainstream onderwijs. Het inschakelen van extra begeleiding kan bij leerlingen voor druk zorgen, 

dit kan de creativiteit en zelf de resultaten van de leerling negatief beïnvloeden (Bray, 2007). 

Teaching to the test en competitie tussen scholen en leerlingen zorgt mee voor deze druk en het 

aanwakkeren van de schaduw (Brion, 2020; Tiquet, 2020). Bray (2007) geeft aan dat de druk om 

te presteren kan tegengegaan worden door geen gemiddeld resultaat met studenten of ouders te 

delen. Hierdoor wordt competitie tussen studenten grotendeels geëlimineerd en wordt de focus 

simpelweg verlegt naar een vergelijking met eigen resultaten uit het verleden (Bray, 2007). 

Onderzoek toont aan dat er een bezorgdheid leeft over hoe buitenschoolse begeleiding een 

vervanging voor familiale en sociale tekortkomingen binnen het gezin wordt (Verschueren et al., 

2015). 

2.2.3. Vermarkting binnen het schaduwonderwijs 

Bray (2007) haalt aan dat het privé-aanbod binnen het schaduwonderwijs de vraag beïnvloedt of 

zelfs creëert. De aanbieder van naschoolse begeleiding bepaalt door het type van de organisatie de 

doelgroep (van der Werf et al., 2021). Er zijn bepaalde landen waarin leraren zowel actief zijn in het 

gewoon als in het schaduwonderwijs, dit kan voor problemen zorgen. Leraren kunnen leerlingen zo 

verplichten of aandringen om extra bijlessen te nemen met als doel extra inkomsten te genereren. 

Dit gebeurt meestal in armere landen waar het loon voor leraren onvoldoende is (Bray, 2007). In 

het Belgische onderwijs is het verboden voor leraren om bijles te geven tegen betaling aan leerlingen 

die in hun klas zitten. Bijlessen die essentieel zijn voor het behalen van de eindtermen moeten gratis 

door de leraar ter beschikking gesteld worden (Lesage et al., 2017). 

Er zijn diverse beleidsmogelijkheden voor overheden als het op de markt van privé-naschoolse 

begeleiding aankomt. Bray (2007) heeft het enerzijds over een ‘laissez-faire’ aanpak, hierbij wordt 

het schaduwonderwijs niet bij het beleid betrokken. Landen waarbij deze aanpak toegepast wordt 

hebben een schaduwonderwijs waarbij prijs, aanbod en vraag zelfregulerend zijn. Daarnaast is er 
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een aanpak waarbij het schaduwonderwijs onder toezicht wordt gehouden maar waarbij de overheid 

zelf niet ingrijpt. Hierdoor weet de overheid wat er binnen de schaduw leeft en op basis hiervan kan 

er ingespeeld worden op het algemeen onderwijs. De overheid kan een regelgeving toepassen in het 

schaduwonderwijs en de markt sterk controleren (Bray, 2007). Tenslotte kan het beleid privé-

begeleiding aanmoedigen, net zoals in België (Lesage et al., 2017). Een mengeling van de 

verschillende beleidsmogelijkheden is eveneens mogelijk (Bray, 2007). De Europese geschiedenis 

wordt gekenmerkt door verschillende visies over de rol van de staat bij de financiering van onderwijs 

(Fjellman & Haley, 2021; Lesage et al., 2017). Onderwijs dat privé georganiseerd wordt, heeft als 

doel om winst te genereren en organiseert zich zoals een bedrijf (Ball, 2007). In België zijn de 

gemeenschappen sinds 1988 bevoegd voor het organiseren van onderwijs, op enkele uitzonderingen 

zoals bijvoorbeeld het bepalen van de leerplicht na. De Vlaamse gemeenschap is sindsdien 

verantwoordelijk voor het organiseren van Nederlandstalig onderwijs in Brussel (Lesage et al., 2017).  

Statistiek Vlaanderen (2022) geeft aan dat de investeringen aan onderwijs ongeveer een kwart van 

alle overheidsuitgaven bedraagt. Dit bedrag is sinds 2016 in stijgende lijn, wat wil zeggen dat de 

investeringen in de overheid en het onderwijs tussen die periode gestegen is of dat de prijzen in die 

periode gestegen zijn. Het is onduidelijk of kosten besteed aan naschoolse begeleiding inclusief zijn. 

De universele verklaring van de rechten van de mens wordt in de meeste landen gevolgd, waardoor 

onderwijs tot op een zekere hoogte gratis is voor alle leerlingen (Bray & Kwo, 2013).  

Hierboven werd al beschreven dat gezinnen met een hoger inkomen en gezinnen waar de ouders 

een hoger diploma hebben een groter aandeel van hun inkomen spenderen aan naschoolse 

begeleiding (Ha & Harpham, 2005). Het is belangrijk te kaderen dat dit verschil in uitgaven niet enkel 

afhangt van het inkomen van het gezin (Dang, 2007). De socio-economische klasse bepaalt in welke 

frequentie er bijles gevraagd wordt (Bray, 2007). De manier en toewijding waarop ouders hun 

kinderen begeleiden speelt tevens ook een rol in de mate waarop externe hulp gevraagd wordt 

(Dang, 2007). Kosten bij begeleiding zijn echter breder dan een louter financieel plaatje, er wordt 

ook tijd in de leerling en begeleiding geïnvesteerd, soms door de ouders zelf, in andere gevallen door 

externe personen (Bray, 2007).  

2.2.4. Vermarkting 

Privatiseren of commercialiseren van organisaties betekent dat de overheid geen financiële inbreng 

levert in de werking, organisaties zijn hierdoor zelf verantwoordelijk voor het genereren van 

inkomsten (Verschuere & Hermans, 2020). Vermarkting, letterlijk vertaald van marketization, 

betekent dat de organisatie afhankelijk is van de vraag en aanbod op de markt en onafhankelijk van 

de overheid functioneert (van der Werf et al., 2021).  

Onderzoek van Mintzberg geeft aan dat er drie verschillende soorten organisaties zijn. Enerzijds zijn 

er typische for-profit-organisaties waarbij het genereren van winsten centraal staat (Mintzberg, 

2009). Bij dit soort organisaties in de educatieve context blijkt het ratio leerling-leerkracht beter 

verdeeld te zijn (van der Werf et al., 2021). Daarnaast zijn er non-profit organisaties die door de 

overheid gesubsidieerd worden voor het organiseren van activiteiten. Tenslotte zijn er ook 

organisaties die als social-profit beschreven worden, hierbij primeert een sociaal doel op het 

financiële. Hierbij worden door sommige organisaties ook inkomsten van de overheid gebruikt. De 

afbakening tussen deze organisatiesoorten zijn niet strikt afgebakend, een organisatie kan zich 
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tussen of in meerdere categorieën bevinden (Mintzberg, 2009). Onderzoek in Nederland toonde aan 

dat de diversiteit en inclusie van gebruikers in social-profit organisaties hoger ligt (van der Werf et 

al., 2021). 

Binnen het naschoolse begeleiden is er ongelijkheid, dit omwille van de wisselwerking van sociale 

context tussen schaduw- en algemeen onderwijs. Die wisselwerking heeft ook een signaalfunctie 

waarbinnen problemen van de ene zijde een duidelijke alarmbel voor de andere kan zijn. Binnen het 

schaduwonderwijs speelt vermarkting ook een rol. Organisaties die educatieve ondersteuning 

aanbieden kunnen financiële of commerciële doelen hebben maar evenzeer sociale. De instanties die 

op het sociale richten trekken vaker een diverse doelgroep aan, dit zijn organisaties die door de 

overheid ondersteund worden met subsidies. De rol die de overheid speelt bij het financieren van 

onderwijs fluctueert door heen de geschiedenis.  

2.3. Luik 3 – Doorverwijzen 

In de markt van het schaduwonderwijs worden educatieve activiteiten georganiseerd door privé, 

social-profit en non-profit om tegemoet te komen aan de nood van leerlingen (Mintzberg, 2009). 

Bovendien organiseert de overheid via de onderwijsinstellingen enkele initiatieven om tegemoet te 

komen aan de nood bij extra ondersteuning van leerlingen. Dit gebeurt via het M-decreet. Dit is een 

decreet, ingevoerd in 2014, met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

(Coopman et al., 2016; Lesage et al., 2017). CLB’s vervullen hierbij een cruciale rol als 

draaischijffunctie tussen school en privémarkt. Maar eveneens tussen school en andere schoolse 

initiatieven (Lesage et al., 2017; Vermaut et al., 2009).  

2.3.1. CLB’s 

De CLB’s zijn net zoals scholen in het Nederlandstalige onderwijsnet verzuild. Zo zijn er centra van 

het officieel gesubsidieerd onderwijs, centra van het gemeenschapsonderwijs en van het vrij 

gesubsidieerd onderwijs, waarbij de laatste de grootste groep vormen (Lesage et al., 2017). De 

Centra voor Leerlingenbegeleiding zijn expert van het regionale net (Lesage et al., 2017; Vermaut 

et al., 2009). Lesage en collega’s (2017) bespreken de variatie aan taken van de Centra voor 

Leerlingenbegeleiding. De opdracht houdt onder andere het begeleiden van leerlingen met 

leerstoornissen in, maar eveneens het begeleiden van studenten die problemen ervaren met het 

ontdekken van hun leer- en werkmethoden. De hoofdtaak is echter het verbinden van leerlingen met 

externe of schoolse instanties wanneer er nood is aan extra ondersteuning. Dit wordt ook wel de 

draaischijffunctie genoemd (Coopman et al., 2016). Internationaal spelen dezelfde thema’s bij de 

begeleiding van leerlingen op school, onderzoek voegt aanvullend ook zorg voor de fysieke en 

mentale gezondheid toe (Struyf et al., 2019). Doorverwijzen in de schoolcontext gebeurt via het CLB 

(Coopman et al., 2016; Lesage et al., 2017).  

Om de brugfunctie of communicatiefunctie tussen het CLB en scholen te vervullen wordt er per school 

één CLB-medewerker aangeduid. Op die manier is er een centraal communicatiepunt en ruimte voor 

het opbouwen van vertrouwen tussen beiden (Vermaut et al., 2009). Vermaut en collega’s (2009) 

halen aan dat een kwaliteitsvolle werking van het CLB afhangt van de mate waarin een school 

tegemoet kan komen aan specifieke onderwijsnoden. Onderzoek over buitenschoolse hulp geeft aan 

dat ongeveer 1 op 10 leerlingen met nood aan extra hulp hier geen beroep op kan doen. De school 

en het CLB kunnen in deze gevallen tegemoetkomen aan de noden van die leerlingen, maar dit is 
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niet altijd mogelijk of het geval (Verschueren et al., 2015). De mate van tegemoetkoming aan 

eerstelijnsbegeleiding is sterk verschillend tussen scholen (Vermaut et al., 2009).  

2.3.2. Zorgcontinuüm  

Volgens het M-decreet wordt verhoogde zorg op school gerealiseerd door de leerlingenbegeleiders. 

Zij zijn daarnaast op elke school aanwezig met een geïntegreerd beleid waarbij leren en studeren, 

en dus naschoolse begeleiding, in acht wordt genomen (Coopman et al., 2016). Het Nederlandstalige 

onderwijs hanteert het principe van het zorgcontinuüm, hierbij kijken de school, ouders en CLB hoe 

het leerproces van de leerling geoptimaliseerd kan worden (Lesage et al., 2017). De individuele 

onderwijsnood van de leerling staat duidelijk centraal. Er wordt aan de hand van drie fasen gewerkt, 

fase 0 tot fase 3 worden oplopend besproken (Coopman et al., 2016; Vermaut et al., 2009);  

• Brede basiszorg: dit is zorg die de school aan alle leerlingen biedt om de leerkansen te 

optimaliseren. Leerlingen die het moeilijker hebben kunnen hierdoor preventief ondersteund 

worden (Coopman et al., 2016). 

• Verhoogde zorg: wanneer de leerling nood heeft aan extra maatregelen om het 

gemeenschappelijke curriculum te blijven halen (Coopman et al., 2016).  

• Uitbreiding van de zorg: het CLB wordt betrokken en houdt rekening met alle betrokkenen 

(leerling, leerkrachten, school, ouders en eventuele externen). Het CLB kan indien nodig een 

gemotiveerd verslag opstellen en het ondersteuningsnetwerk (Coopman et al., 2016). In 

deze fase wordt diagnostisch onderzoek gedaan, op basis hiervan kan de leerling 

onderverdeeld worden in types volgens die diagnose (Coopman et al., 2016; Ondersteuning 

kleine types - tweede fase van terreinverkenning, 2020). Zo zijn er een onder andere types 

voor leerlingen met een visuele beperking, gedragsstoornis en ASS (Lesage et al., 2017).   

• Individueel aangepast curriculum: wanneer de vorige fasen doorlopen zijn kan de overweging 

gemaakt worden om door te verwijzen naar het buitengewoon onderwijs. Een alternatief is 

het nemen van maatregelen zodat de leerling in het gewoon onderwijs kan blijven volgen 

met een aangepast individueel traject (Coopman et al., 2016). 

Onderzoek over buitenschoolse hulp geeft aan dat ongeveer 1 op 10 leerlingen met nood aan extra 

hulp hier geen beroep op kan doen. De school en het CLB kunnen in deze gevallen tegemoetkomen 

aan de noden van die leerlingen, maar dit is niet altijd mogelijk of het wordt niet altijd verwezenlijkt 

(Verschueren et al., 2015). De mate van tegemoetkoming aan eerstelijnsbegeleiding is sterk 

afhankelijk tussen scholen (Vermaut et al., 2009). 

2.3.3. Leerlingenbegeleiding 

Schoolinterne leerlingenbegeleiders zijn de uitvoerende kracht van een school om verhoogde zorg 

aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning kunnen benutten. Dit is breder dan enkel het 

lerende aspect, ook het welzijn van leerlingen speelt een rol (Struyf et al., 2015). Het is de bedoeling 

dat leerlingen op systematische basis worden opgevolgd, dat er preventief wordt ingezet tegen 

risicofactoren en dat er een gunstige leerplek voorzien wordt voor elke leerling (Lesage et al., 2017).  

Communicatie tussen school en CLB verloopt vaak via de leerlingenbegeleiding, hierbij beschikt het 

CLB over een multidisciplinair team (Lesage et al., 2017; Vermaut et al., 2009). Dat multidisciplinaire 

van het CLB wordt als meerwaarde bij het verbreden van de inzichten beschouwd (Vermaut et al., 

2009). Vermaut (2009) spreekt over een geïntegreerde begeleiding, waarbij zowel de school als het 
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CLB betrokken en actieve spelers bij het begeleiden zijn. Schoolafhankelijk wordt besproken hoe de 

samenwerking loopt en wie welke rol opneemt. Die afspraken gelden voor een bepaalde duur (Lesage 

et al., 2017). Uit evaluatie van het CLB met scholen worden werkpunten ervaren als rigide wegens 

het beperkte budget en middelen van de centra (Vermaut et al., 2009). Coopman en collega’s (2016) 

geven aan dat het ondersteunen van leerkrachten een knelpunt is, ook dit behoort toe aan de taken 

van een leerlingenbegeleider. 

2.3.4. Ondersteuningsnetwerk 

Leerlingen kunnen nadat ze bovenstaand zorgcontinuüm hebben doorlopen in samenwerking met de 

school of het CLB in contact worden gebracht met het ondersteuningsnetwerk. De school draagt zelf 

de verantwoordelijkheid om eerst schoolintern een tegemoetkoming voor de leerling te voorzien. Het 

ondersteuningsnetwerk is flexibel en biedt ondersteuning in de maat van de nood aan. Hier is het 

niet enkel de leerling die centraal staat, ook leerkrachten kunnen ondersteuning op maat aanvragen. 

Professionals uit het netwerk komen op vraag in de schoolcontext ondersteuning bieden (Struyf et 

al., 2019). De ondersteuningsvraag was tot 2019 in de stijgende lijn (Ondersteuningsnetwerken - 

een terreinverkenning, 2019).  

2.4. Luik 4 - Corona-pandemie 
Het laatste luik van deze thesis neemt de actuele context van dit onderzoek mee in acht. Sinds maart 

2020 worden verschillende aspecten van de maatschappij, waaronder ook educatie en onderwijs 

beïnvloed door het coronavirus (Nicaise, 2020). De Wereldorganisatie Voor Gezondheid bestempelde 

dit virus in maart 2020 officieel als een pandemie (WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic, 

2020). Om deze pandemie te bestrijden werden maatregelen getroffen, zoals een lockdown waarbij 

niet-essentiële verplaatsingen niet konden. Dit beïnvloedde ook een groot deel van de 

onderwijsinstellingen en activiteiten (AGODI jaarverslag 2020, 2021). Sindsdien heeft 

afstandsonderwijs, een leermethode waarbij leerlingen online lessen volgen, een nieuwe plek in het 

Vlaamse onderwijs (Nicaise, 2020).  

Net zoals bij de ongelijkheid in het onderwijs is er ook ongelijkheid als het op het coronavirus 

aankomt, mensen uit lagere sociaal-economische klassen worden frequenter geraakt door het virus 

(Munir, 2020; Nicaise, 2020). Volwassenen in een lagere sociale-economische klasse doen vaak jobs 

waarbij van thuis uit werken geen optie blijkt. Daarbovenop worden schoolgaande kinderen uit deze 

gezinnen benadeeld door een gebrek aan wifi, internet of eigen computer bij het volgen van online 

lessen (Munir, 2020). Niet elke leerling heeft daarbovenop ouders die kunnen helpen bij de 

begeleiding van het schoolwerk wanneer het online niet duidelijk is. Volgens Nicaise (2020) 

vergrootte ook dit de ongelijkheid tijdens de coronacrisis mee. Munir (2021) haalt tevens ook aan 

dat de overheid een cruciale rol speelt in het herverdelen en opvangen van ongelijkheid in crisissen, 

zoals de covid-19 pandemie. 

In luik 1 werd reeds aangegeven dat er in de Brusselse context al sprake is van meer ongelijkheid 

dan in de rest van het land. Die ongelijkheid vertaalt zich binnen het onderwijs vooral tussen 

leerlingen uit verschillende sociaal-economische klasse. Naschoolse activiteiten zijn daarbovenop 

vaak bevestigend naar die ongelijkheid toe. Bij het tweede luik wordt duidelijk dat diezelfde 

ongelijkheid ook daar speelt. Laaggeschoolde ouders kunnen zelf minder vaak helpen en hebben niet 

de middelen om extra privé-ondersteuning in te schakelen. De vermarkting geeft aan dat er 
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privéspelers educatieve activiteiten aanbieden maar dat dit evenzeer door non-profit en social-profit 

organisaties gedaan wordt. Bij het doorverwijzen zijn er binnen het onderwijs instanties ingebouwd 

die tegemoetkomen aan de extra nood van leerlingen. Dit wordt onder andere door het CLB, de 

leerlingenbegeleider op school en het ondersteuningsnetwerk gedaan. De leerling neemt hierbij een 

centrale rol in, de vraag naar extra ondersteuning was in 2019 in stijgende lijn. In het vierde luik 

komt het coronavirus aan bod, dit blijkt de groeiende ongelijkheid ook mee in stroomversnelling te 

treden.  

3. Onderzoeksvragen en conceptueel model 

Aanbieders van naschoolse begeleiding in de Brusselse context, doorverwijzen, vermarkting en de 

coronapandemie vormen de hoofdconcepten. Deze concepten worden elk vertaald in hun eigen 

onderzoeksvraag.  

Er is een onderscheid tussen drie soorten organisaties die zich binnen het schaduwonderwijs 

bezighouden met het aanbieden van educatieve activiteiten. Het gaat over non-profit, social-profit 

en privéorganisaties (Mintzberg, 2009). Hieruit vloeit de eerste onderzoeksvraag door; “Wie zijn de 

aanbieders van naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het Nederlandstalig secundair 

onderwijs?”.  

De privé-aanbieders van naschoolse begeleiding trekken door de prijzen die aan hun activiteiten 

verbonden zijn een bepaalde doelgroep aan. Social-profit initiatieven trekken een eerder divers en 

multicultureel publiek aan (van der Werf et al., 2021). De onderzoeksvraag bij dit hoofdconcept luidt 

hierdoor; “Welke veranderingen impliceert de vermarkting van naschoolse begeleidingsinitiatieven?”. 

Binnen het Nederlandstalige onderwijsnet zijn er verschillende instanties die instaan voor het 

doorverwijzen en ondersteunen van leerlingen in het secundair onderwijs (Lesage et al., 2017). 

Hiervoor is er een samenwerking tussen scholen, CLB’s en het ondersteuningsnetwerk (Coopman et 

al., 2016; Vermaut et al., 2009). Met volgende onderzoeksvraag wordt er naar de ervaring van het 

doorverwijzen in een professionele context gepeild; “Wat is de ervaring bij het doorverwijzingen 

tussen het onderwijs en naschoolse begeleiding van leerlingenbegeleiders en werknemers van het 

CLB?”.  

Tenslotte wordt ook de actuele context onderzocht, de coronapandemie heeft namelijk zijn sporen 

binnen het onderwijs nagelaten (Munir, 2020; Nicaise, 2020). Met de onderzoeksvraag; “Op welke 

vlakken heeft de coronapandemie de werking van medewerkers van het CLB en leerlingebegeleiders 

beïnvloed?” wordt er naar de verschuivingen gepeild die noodgedwongen plaatsvonden. 

Deze onderzoeksvragen werden aan de hand van interview onderzocht met werknemers van het 

CLB, leerlingenbegeleiders en een medewerker van het ondersteuningsnetwerk. Onderstaand 
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conceptueel model visualiseert de verschillende aspecten en verbindingen tussen hoofdconcepten 

die aan de hand van kwalitatief onderzoek verzameld worden. 

Onderzoeksvragen:  

- Wie zijn de aanbieders van naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het 

Nederlandstalig secundair onderwijs? 

- Welke veranderingen impliceert de vermarkting van naschoolse begeleidingsinitiatieven? 

- Wat is de ervaring bij het doorverwijzingen tussen het onderwijs en naschoolse begeleiding 

van leerlingenbegeleiders en werknemers van het CLB? 

- Op welke vlakken heeft de coronapandemie de werking van medewerkers van het CLB en 

leerlingebegeleiders beïnvloed? 

 

Figuur 2: conceptueel model 
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DEEL 2 – Data en methode  
In dit deel wordt het onderzoek en de manier van aanpak toegelicht. Dit onderzoek is in april 2021 

gestart in samenspraak met de Permanente Ondersteuningscel van het CLB en de 

Wetenschapswinkel. Interviews vormen de basis van dit kwalitatieve onderzoek. Eerst worden de 

respondenten beschreven en hoe de groep verzameld werd. Daarna wordt de algemene 

onderzoeksopzet besproken, hier wordt de gekozen methodiek geanalyseerd, namelijk 

semigestructureerde interviews. Tot slot wordt het materiaal en de analyseprocedures aangehaald. 

1. Beschrijving respondenten 

De focus ligt voornamelijk bij de ervaring van werknemers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

en bij de schoolgebonden leerlingenbegeleiders. Eén van de deelnemers is actief bij het 

ondersteuningsnetwerk. De focus bij de interviews ligt op de ervaring rond de draaischijffunctie van 

het CLB, hier wordt het schoolse aan het naschoolse gekoppeld. De draaischijffunctie houdt de mate 

in waarin leerlingen in contact kunnen gebracht worden met andere educatieve organisaties uit de 

buurt (Lesage et al., 2017).  

In januari werden directeurs van de verschillende CLB’s in Brussel via e-mail gecontacteerd om door 

middel van die weg medewerkers te bereiken om deel te nemen aan dit onderzoek. Die 

contactgegevens werden via de POC verkregen. Hier kwam zeer weinig respons op door een 

opflakkering van het coronavirus en de bijhorende extra werklast voor de medewerkers van de CLB’s. 

Begin februari werden er e-mails gestuurd naar Brusselse scholen of rechtstreeks naar de 

leerlingenbegeleider op die school indien het e-mailadres online stond. Potentiële deelnemers kregen 

een link naar een formulier waarbij ze zich voor een moment konden aanmelden. Via deze weg 

werden twee respondenten gevonden. Daarnaast werd er een poster (bijlage A) in relevante 

Facebookgroepen verspreid, diezelfde poster werd ook opgenomen in de nieuwsbrief van het CLB. 

Door de overstap naar sociale media vulden drie respondenten die niet actief zijn in Brussel het 

formulier in. De keuze werd gemaakt om ook hun ervaring te includeren aangezien er weinig extra 

respons uit de Brusselse context kwam. In totaal leverde dit dertien antwoorden in het formulier op, 

uiteindelijk leidde dat tot elf respondenten die deelnamen aan een interview. Door de keuze van 

selectie van de respondenten is er sprake van selectie-bias. Dit omdat respondenten die reageerden 

op de post waarschijnlijk al een groter engagement rond of voor het onderwerp hebben (Baarda et 

al., 2015). Doorheen februari en maart werden op verschillende momenten online interviews 

afgenomen met de respondenten.  

Voor de zoektocht naar respondenten werden er inclusiecriteria bepaald. Eerst en vooral is er de 

geografische inclusiecriteria, enkel de Brusselse context wordt in deze masterthesis onderzocht. 

Wegens een gebrek aan respondenten voor het afnemen van de interviews is de groep uitgebreid 

naar respondenten in het Belgische Nederlandstalige onderwijs, breder dan enkel Brussel. Het eerste 

criterium is wegens het gebrek aan respondenten uitgebreid, daarnaast werd één deelnemer uit het 

ondersteuningsnetwerk mee opgenomen in de thesis omdat dit voor een diepgaander inzicht kon 

zorgen. Hieronder is een overzicht in tabelvorm met de functie, geslacht en regio waarin de 

werknemer werkt van de deelnemers.  
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 Geslacht  Functie  Regio 

Respondent 1 V Werknemer ondersteuningsnetwerk Antwerpen 

Respondent 2 V CLB-medewerker; psycho-pedagogisch 
consulent 

Brussel 

Respondent 3 V CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Respondent 4 V CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Respondent 5  V CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Respondent 6 V Leerlingebegeleider 

CLB-medewerker; psycho-pedagogisch 
consulent 

Gent 

Respondent 7 V CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Respondent 8 V CLB-medewerker; psycho-pedagogisch 
consulent 

Halle 

Respondent 9 M CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Respondent 
10 

V Leerlingenbegeleider Brussel 

Respondent 
11 

V CLB-medewerker; maatschappelijk werker Brussel 

Tijdens de interviews werd de manier van doorverwijzen geanalyseerd, eveneens of elke leerling 

hiertoe een kans krijgt. Ook de coronapandemie en eventuele invloeden worden bevraagd. De manier 

waarop het doorverwijzen binnen het CLB op dit moment gebeurt en welke aspecten goed en minder 

goed lopen werden ook besproken. De leidraad voor het interview bevindt zich in bijlage B. 

2. Dataverzameling - interviews 

Deze masterthesis is gebaseerd op kwalitatief onderzoek. De data is verzameld aan de hand van 

semigestructureerde interviews met werknemers van het CLB en leerlingebegeleiders op 

schoolniveau. Zoals hierboven beschreven zijn de respondenten actief in de Nederlandstalige 

onderwijscontext.  

In totaal werden er elf respondenten geïnterviewd, dit gebeurde online via Microsoft Teams. Dit om 

de interviews laagdrempeliger te houden voor de werknemers die omwille van corona extra hooi op 

hun vork hadden. In januari en februari 2022 werd contactopsporing van corona deels door de 

werknemers van het CLB overgenomen. Salmons (2014) geeft bovendien aan dat het voordeel van 

online is dat iedereen op elke plek, op elk moment met elkaar verbonden kan worden. Het online 

moment duurde tussen 30 minuten en 1 uur, die tijdsduur wordt voor een interview aangeraden 

(Bryman, 2016). De verschillende functies van de respondenten kunnen een veelzijdige blik bieden 

op de huidige werking, problemen, opportuniteiten of kansen. Dit gekoppeld aan elk een eigen, 

unieke werkcontext. Interviews zijn de manier om de unieke context en ervaring van de 

respondenten te ontdekken (Bryman, 2016).  
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De interviews worden met diverse actoren in het Nederlandstalige onderwijs afgenomen omdat er 

een meerwaarde aan het verschil in perspectief gekoppeld is. Er werd voor semigestructureerde 

interviews gekozen, bij deze methode kan er dieper ingegaan worden op de antwoorden van de 

respondenten (Baarda, 2020; Mortelmans, 2020). Daarentegen zorgt het semigestructureerde voor 

een referentiekader dat de analyse van de data uit de interviews tegemoetkomt (Mortelmans, 2020). 

Er wordt van het gestructureerde interview afgeweken door de open vraagstelling, het 

semigestructureerde laat ook ruimte voor doorvragen (Baarda, 2020; Mortelmans, 2020). Bij de 

aanvang van de interviews werd eenzelfde introductie over het onderzoek en vertrouwelijkheid aan 

alle respondenten gegeven.  

Op voorhand werd aan de hand van de literatuurstudie een interviewleidraad opgesteld met enkele 

interessante topics & vragen (bijlage B) (Baarda, 2020). Hiervoor werd er naar titels en tussentitels 

gekeken, die gaven een duidelijke structuur aan die ook in het interviewschema terugkeren. In het 

interviewschema werd per onderzoeksvraag gekeken welke vraag antwoorden kan bieden. In het 

interviewschema in bijlage wordt er met drie onderzoeksvragen gewerkt, na het coderen kwam de 

onderzoeksvraag rond doorverwijzen er inductief bij.  

3. Materiaal 

Het interviewschema is gebaseerd op de concepten die hierboven in het theoretisch kader 

aangehaald worden. Het schoolse, naschoolse, vermarkting en corona zijn de hoofdconcepten. De 

interviews zijn semigestructureerd, de respondenten worden aan de hand van de leidraad (bijlage 

B) door het gesprek geleid, ze kunnen zelf de richting ook meebepalen door hun eigen ervaringen 

(Mortelmans, 2020). In het begin van de interviews wordt een korte introductie gedaan over het 

onderzoek, deze staat vanboven in het interviewschema en is bij elke respondent hetzelfde (bijlage 

B). Er werd gekozen om op voorhand geen informatiebrief te sturen, de respondenten worden 

gekozen op basis van hun beroep en bezitten daardoor de nodige kennis voor deelname. Oproepen 

voor respondenten werden via mail op via een poster gedaan zoals beschreven in het onderdeel 

“beschrijving respondenten”. De geïnformeerde toestemming (bijlage C) werd door de respondenten 

ondertekend vooraleer het interview van start ging. De interviews gingen online door via Microsoft 

Teams, de opname werd uitgevoerd via de applicatie zelf. Daarnaast werden de interviews ook met 

een audiorecorder opgenomen uit voorzorg. 
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4. Analyseprocedure 

Na het contacteren van de respondenten en het inplannen van 

de interviews werd van zodra mogelijk getranscribeerd. Eens 

alle transcripten getranscribeerd waren, werden ze in MAXQDA 

geüpload. De transcripten werden nadien door middel van 

MAXQDA geanalyseerd en gecodeerd. Bij aanvang werd een 

labellijst op basis van de literatuurstudie gebruikt, zoals Baarda 

(2020) aanraadt. Na de eerste codeerronde wordt de labellijst 

geherstructureerd met inductief ontdekte labels. Zo werden de 

labels ‘vrijwilligheid’, ‘team’, ‘betrokkenen’ en ‘taken tijdens 

lockdown’ toegevoegd. Bij het herstructureren van de labellijst 

werd duidelijk dat de vier hoofdconcepten niet voldoende 

gegroepeerd waren, dit werd hier aangepast. In de nieuwe 

labellijst werden de hoofdlabels gelijkgesteld aan de 

hoofdconcepten: aanbieders, vermarkting, schaduwonderwijs 

en corona. Hiermee werd er een tweede keer gecodeerd. 

Tenslotte werd de labellijst gefinaliseerd en werden codes die 

niet gebruikt waren zoals ‘taalbaden’, ‘zomerschool’ en ‘varia’ verwijderd. In bijlage D staan de 

hoofdlabels met sublabels na het coderen.  

De labellijst was gebaseerd op de diverse concepten uit de literatuurstudie, er werd een thematische 

content analyse gedaan. Het grootste deel van de analyse gebeurt via een deductieve methode, op 

basis van de transcripties zullen de antwoorden aan het theoretisch kader gekoppeld worden. De 

verschillende types van organisaties worden gebaseerd op het onderzoek van Mintzberg (2009), voor 

de analyse van het schaduwonderwijs wordt het onderzoek van Bray (2007) gebruikt. Voor het deel 

rond vermarkting en de rol van de prijs van privé-organisaties vormt het onderzoek van van der 

Werf (2021) de basis. Voor het luik over corona wordt het onderzoek van Nicaise (2020) 

geanalyseerd.  

Tijdens de data-analyse en het coderen kwamen echter enkele blinde vlekken aan het licht, deze 

werden inductief in het theoretisch kader, bij de resultaten en bij de discussie opgenomen. In het 

theoretisch kader ontbrak theoretische fundering en argumentatie over het doorverwijzen, de 

ervaring hieromtrent kwam echter uitgebreid aan bod tijdens de interviews en in het 

interviewschema. Na de laatste codeerronde en aanpassingen aan de labellijst werd dit opgenomen 

in het theoretisch kader, de literaire basis wordt hiervan gevormd door Lésage en collega’s (2017), 

Coopman et al. (2016) en Vermaut (2009).  

Figuur 3: planning data-analyse 
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DEEL 3 – Resultaten  
 
Per luik wordt er een onderzoeksvraag aangehaald die in dat onderdeel aan de hand van codes 

besproken wordt. 

1. Luik 1 – Het schoolse: aanbieders  

Wie zijn de aanbieders van naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het Nederlandstalig 

secundair onderwijs? 

1.1. Schoolse aanbieders  

Het merendeel van de respondenten zijn medewerkers van het CLB. Hierbij werd aangegeven dat er 

een onderscheid wordt gemaakt tussen de functie maatschappelijk werker en psycho-pedagogisch 

consulent.  

“Ik werk dus zelf als maatschappelijk werker in het CLB. Wat ik eigenlijk vooral doe zijn 

begeleidingen, dat kan een beetje van alles zijn? In theorie is het zo dat maatschappelijk 

werkers meestal begeleidingen opnemen waarbij het gaat over spijbelen, moeilijke 

thuissituaties, problemen in de opvoeding. Terwijl psychologen gaan zich meer richten op 

het vlak van leren en studeren of psychosociaal functioneren.” (Respondent 9, medewerker 

CLB) 

 

De centra zoeken naar instanties en oplossingen voor het doorverwijzen, één van die instanties is 

bijvoorbeeld het ondersteuningsnetwerk. Ook daar wordt naschoolse ondersteuning niet door de 

werknemers zelf aangereikt. 

“Wij krijgen heel veel vragen en de bedoeling is dat wij een beetje selecteren en 

doorverwijzen of bepaalde dingen opnemen. (…) Wij verwijzen die door, geven eigenlijk 

adressen aan de ouders en daar stopt het eigenlijk.” (Respondent 2, medewerker CLB) 

“Wat ze dan meestal doen als er echt leernoden zijn dan wordt er vaak een gemotiveerd 

verslag gemaakt en vandaaruit wordt het ondersteuningsnetwerk opgestart. En die 

ondersteuners gaan eigenlijk kijken met de school en leerling van hoe kunnen we het best 

ondersteunen in de klas, hoe kunnen we tips geven om beter te leren studeren.” (Respondent 

9, medewerker CLB) 

 

Het doorverwijzen van de leerling kan zowel naschools als schoolgebonden zijn, op school kan dat 

via het ondersteuningsnetwerk. Dit kan enkel wanneer de leerling een gemotiveerd verslag heeft dat 

opgesteld wordt door het CLB, hiervoor moet het schoolse zorgbeleid eerst doorlopen worden.   

“Wanneer een leerling een attest heeft, een gemotiveerd verslag voor buitengewoon 

onderwijs maar wel in het gewoon onderwijs zit maar het loopt wat moeilijker, dan kunnen 

wij ingeschakeld worden door de school en het CLB om mee te komen ondersteunen.” 

(Respondent 1, medewerker ondersteuningsnetwerk) 

“Als er echt leernoden zijn dan wordt er vaak een gemotiveerd verslag gemaakt en vandaaruit 

wordt het ondersteuningsnetwerk opgestart. En die ondersteuners gaan eigenlijk kijken met 

de school en leerling van hoe kunnen we het best ondersteunen in de klas, hoe kunnen we 

tips geven om beter te leren studeren.” (Respondent 9, medewerker CLB) 
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Ook leerlingenbegeleiders hebben een belangrijke rol in het voorzien van ondersteuning aan 

leerlingen met nood aan extra naschoolse begeleiding. Zij kunnen voor de verbinding met het CLB 

zorgen maar kunnen ook de draaischijffunctie opnemen en leerlingen met externe organisaties 

doorverbinden.  

“Ik had ook verschillende leerlingen die naar mij kwamen en niet werden doorverwezen. Dan 

werd de afweging gemaakt van kunnen we het schoolintern oplossen, met de leerkracht extra 

tips te geven, met een halfuurtje per week naar mij te komen voor studiebegeleiding of leren 

leren, met studiebegeleiding, kan het daar mee opgelost worden? Oké dan kan het 

schoolintern opgelost worden en dan blijft het binnen de school met de leerlingenbegeleider. 

Maar als wij merken er is een leerstoornis of een ander leerprobleem of ontwikkelingsstoornis 

dan verwijzen we door want dat kunnen we dan schoolintern niet meer oplossen.” 

(Respondent 6, leerlingenbegeleider en medewerker CLB) 

1.2. Brusselse context 

De Brusselse context is een dimensie die bij de respondenten actief in Brussel bevraagd werd. De 

Brusselse context is uniek door het multiculturele en de uitdagingen die daaraan verbonden zijn. 

Respondenten haalden naast het multiculturele en hyperdiverse van de grootstad ook veel 

kansarmoede aan als typerende kenmerk.   
“Als ik collega’s hoor praten van Brussel trekt mij wel omdat dat uitdagender is, in de zin van 

die kwetsbaarheid ligt hoger, dat gewoon meer zichtbaarder is ook.” (Respondent 5, 

medewerker CLB) 

“Kansarmoede in het algemeen dan denk ik. Niet enkel financieel maar op vele vlakken, dat 

is heel specifiek voor Brussel, die geraken niet zal ik maar zeggen om voor hun zoon of 

dochter iemand te zoeken.” (Respondent 11, leerlingenbegeleider)  

“Onlangs zei een collega nog tegen mij van op een ander CLB zou het veel chiller zijn 

misschien, maar in het CLB van Brussel zijn het heel complexe casussen. Persoonlijk vind ik 

dat wel leuk want ik zou het niet zo leuk vinden moest het allemaal duidelijk en afgebakend 

zijn, ik ben daar niet zo voor. Maar ja, ik denk dat echt wel typerend is. We zitten met veel 

kansarmoede, met veel anderstaligen.” (Respondent 9, medewerker CLB) 

 

Ook het tweetalige aspect van Brussel werd door de respondenten aangehaald. Ouders spreken niet 

altijd Nederlands waardoor contact leggen met Nederlandse naschoolse initiatieven bemoeilijkt 

wordt. Ouders die voor naschoolse begeleiding overschakelen naar een Frans alternatief maken het 

ook niet altijd even makkelijk voor de communicatie tussen school, organisatie, CLB en ouders. 

“In Brussel heb je de taalproblematiek. Vaak is Nederlands zelf een derde taal. Ik zeg maar 

iets dan spreken ze thuis Arabisch en Frans of ouders vinden het vaak ook heel moeilijk 

omdat ze weten dat het Nederlandstalige onderwijs iets hoger is aangeschreven dus zien een 

overstap naar het Franstalige onderwijs niet zitten.” (Respondent 3, medewerker CLB) 

“Het culturele ook he, school is niet voor iedereen even logisch dat een kind dagelijks naar 

school moet. Dat geloof, het cultuurverschil van gezinnen en dan wordt dat heel snel als 

negatief geïnterpreteerd terwijl dat vaak onwetendheid of onbedoeld is. Dus das wel echt 
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iets heel complext wat net zo leuk is aan in Brussel werken maar goed. Het is heel wat meer 

dan dat taalverschil alleen.” (Respondent 11, medewerker CLB) 

“We zijn niet alleen stedelijk maar we zitten ook nog eens met de Franstalige kant, de 

Nederlandstalige kant. Veel leerlingen doen dan soms beroep op Franstalige hulpverlening 

die dan weer anders werken of die dan weer andere richtlijnen hebben qua wachtlijsten of 

aanmedlingsprocedure, dus dat is dan ook nog zo een moeilijkheid. “(Respondent 7, 

medewerker CLB) 

 

Als laatste onderdeel van de Brusselse context speelt ook het feit dat leerkracht die in Brussel werken 

niet altijd in Brussel wonen. Hierdoor voelen leerkracht en leerling elkaar niet altijd even goed aan.  

“De Brusselse eigenheid en dat leerkrachten in Brussel vaak niet in Brussel wonen of 

opgegroeid zijn dus die hebben de voeling met dat Brusselse publiek niet altijd mee.” 

(Respondent 11, medewerker CLB) 

1.3. Soorten initiatieven 

De aanbieders kunnen opgedeeld worden in verschillende soorten initiatieven. Tegemoetkomen aan 

specifieke nood bij leerlingen kan via overheidsinstellingen, zoals bijvoorbeeld het OCMW.  

“Als ik mij daar echt zorgen rond maak neem ik meestal contact op met een OCMW.” 

(Respondent 9, medewerker CLB) 

“Dat ze een sterke samenwerking hebben met bijvoorbeeld de gemeente, of de bibliotheek 

of whatever. Waardoor zo samenwerkingen ontstaan voor die naschoolse of dan meer 

schoolse huiswerkbegeleiding.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

Niet alle oplossingen bij nood aan extra leerbegeleiding worden via formele organisaties aangereikt. 

Er is soms ook sprake van informele aanbieding van het naschoolse. Dit werd door meerdere 

respondenten vermeld. Bij de ene respondent zijn via via de contacten van de school die meehelpen 

om een naschools aanbod te creëren. Bij anderen slaat het eerder op sociale media of andere 

creatieve methoden, maar het kan evengoed een combinatie van beide zijn.  

“Vaak werken scholen ook samen met studenten leerkracht die inspringen als begeleidende 

leerkracht en vaak is dat dan iets goedkoper dan die duurdere initiatieven. Met een beetje 

geluk zelfs gratis.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

“Er zijn leerkrachten die dat willen opnemen bijvoorbeeld die privélessen of via via een 

leerkracht die iemand kent bijvoorbeeld.” (Respondent 2, medewerker CLB) 

“Soms zeg ik van zet een zoekertje in de krant of op sociale media of in Facebookgroepen ‘ik 

zoek voor mijn zoon dit of dat’ eigenlijk op zo van die creatieve manieren toch probeer ik om 

een gezin te helpen al dan niet met succes. het vaakst dat ik mensen heb kunnen helpen 

was via via. De ene vraagt daar geld voor en de andere gelukkig niet.” (Respondent 11, 

medewerker CLB) 

Ook de scholen zelf komen in zekere mate tegemoet aan de nood om extra begeleid te worden. 

Respondenten gaven aan dat de mate van tegemoetkoming wel zeer sterk verschilt tussen scholen. 
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De leerlingenbegeleider van een school in Brussel gaf aan dat zij in grote mate zelf extra begeleiding 

aanbieden.  

“Op dit moment hebben wij de opstart van een time-in project met subsidies van de VGC. 

Hoe hebben wij dat gedaan? We merkten dat er heel grote wachtlijsten binnen hulpverlening 

zijn en ten tweede ons publiek kan dat gewoon niet betalen of vindt het gewoon niet prioritair. 

Maar de leerkrachten zitten dan wel met de gebakken peren en daarom zijn wij een time-in 

project begonnen met <naam organisatie> om tegemoet te komen aan de brug tussen het 

onderwijs en welzijn.” (Respondent 10, leerlingbegeleider) 

Een andere respondent gaf aan dat de school zelf met een studiecoach werkt om de extra begeleiding 

aan te bieden. 

“Maar nu ik eraan denk doe ik soms wel bij eerste graad secundair is er bij ons wel ook een 

school waarmee ik samenwerk en daar is er een studiecoach. Dus dan verwijzen wij niet 

direct door naar erbuiten maar dan doen wij soms wel echt doorverwijzen naar zo coaches 

die helpen bij hoe maak ik een samenvatting, hoe zorg ik voor structuur, hoe moet ik dat 

leren die leerstof.” (Respondent 8, medewerker CLB) 

“Ik merk wel dat de scholen met wie ik tot nu toe samenwerkte heel zorgend zijn. Die gaan 

ook ver in hun begeleidingen met de leerlingen, dat ze ook echt samen proberen een planning 

op te stellen, samen proberen manieren te zoeken over hoe ze kunnen studeren. 

Leerkrachten die ook zoeken naar andere taken, extra taken, onder de middag een lesuur 

langer blijven. Daar willen ze wel ruimte voor maken. Maar dat hangt af van school tot school 

natuurlijk.” (Respondent 5, medewerker CLB) 

Bovenstaande ervaring over het zorgende aspect van scholen waarbij zelf een aanbod voor de 

leerlingen voorzien wordt is echter geen gedeelde ervaring. Een andere respondent gaf aan dat er 

slechts in beperkte mate een schools aanbod voorzien wordt.  

“Dat scholen zelf een aanbod gaan aanbieden? Heel weinig. Heel soms in scholen was er wel 

een oud-leerkracht die ook wel iets vroeg. Op die manier klusten ze nog een beetje bij maar 

naar mijn gevoel bakenden leerkrachten hun uren heel erg af en gingen ze zelf niet super 

ver in het aanbieden van alternatieven.” 

Naast het eerder informele aanbieden van ondersteuning wordt er aangegeven dat het ook via 

organisaties gebeurt, zowel privé als door social-profit en non-proft organisaties. Waarbij het 

financiële mee vermeld wordt. 

“Dan is zo een <naam non-profit> natuurlijk wel gemakkelijk want dat is gewoon gratis en 

dan is die drempel ook lager.” (Respondent 1, medewerker ondersteuningsnetwerk) 

“(…) huiswerkbegeleiding of studiebegeleiding als ik gewoon als CLBer werkte was dat vaak 

wel betalend. Dat zijn gewoon de initiatieven die je vindt als je ze in google ingeeft.” 

(Respondent 11, medewerker CLB) 

2. Luik 2: Vermarkting 

“Welke veranderingen impliceert de vermarkting van naschoolse begeleidingsinitiatieven?”.  
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2.1. Aanbod  

Het aanbod van privé-organisaties wordt volgens respondenten steeds vaker afgelijnd. De 

respondent gaf aan dat organisaties door de lange wachtlijsten vaak zelf strenger worden in welke 

doelgroep geaccepteerd wordt in de organisatie.  

“Of het feit dat diensten zich heel fel gaan afbakenen van wat ze wel of niet doen. Waar ik wel 

begrip voor heb maar dat heeft wel tot effect dat de mazen in het net groter worden. Dat is een 

belemmering voor mensen want dan doen ze twee telefoontjes en dan is het eerst een ellenlange 

wachtlijst en bij het andere ja nee misschien niet want dit en dat.” (Respondent 7, medewerker 

CLB) 

2.2. Gelijkheid  
Respondenten deelden daarnaast hun ervaring omtrent de samenwerking met privé organisaties. 

Daarbij is het duidelijk dat er een ongelijke verdeling is tussen verschillende leerlingen, waarbij het 

financiële aangehaald werd. Vooral ouders die het financieel moeilijker hebben komen met 

hulpvragen over doorverwijzen naar de leerlingenbegeleider of het CLB. 

“Soms informeer ik een keer van hoeveel kost het, van waar is het de minste prijs, omdat we 

vaak ouders hebben die het financieel moeilijker hebben.” (Respondent 6, leerlingenbegeleider 

en medewerker CLB) 

“(…) de leerlingen die financieel meer hebben, hebben ook ouders die sterk genoeg staan om 

hun weg te vinden dus die gaan niet vaak komen. Je ziet dat heel erg vind ik ja zo ouders die 

heel goed, tweetzalig zijn, goed Nederlands kunnen, heel betrokken naar de leerling, die vinden 

zelf hun weg wel.” (Respondent 11, medewerker CLB) 

De kostprijs van initiatieven speelt een grote rol bij het doorverwijzen. Een medewerker uit het CLB 

gaf aan dat het de drempel tot die dienst verhoogt. “Voor mij is het gewoon de drempel. De drempel 

is hoog als de kostprijs hoog is.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

Naast het financiële speelt ook kennis over het onderwijs en taalkennis een grote rol bij de mate 

waarop hulp door ouders wordt ingeroepen. Eén van de respondenten gaf zo aan dat de problemen 

door een gebrek aan kennis vaak eerst escaleren voor er aan de alarmbel getrokken wordt. 

“Bij het CLB ook valt het echt op wanneer leerlingen een andere taal hebben en in welke mate 

ze het onderwijs kennen. Ik voel dat ze minder kennis erover hebben omdat het helemaal anders 

in elkaar zit dan in hun land. (…) Bij de andere sociale klasse is dat dan minder en komen wij er 

pas bij als de hulp groot is omdat ze zelf minder die signaalfunctie hebben.” (Respondent 6, 

leerlingenbegeleider en medewerker CLB) 

Het praktische werd ook vermeld door meerdere respondenten. Voor de ene betekende dit de fysieke 

ligging van het privé-initiatief voor de andere de combinatie met het gezinsleven.  

“Soms is dat ook heel praktisch dat ouders bijvoorbeeld niet geraken op de dagbesteding maar 

dat is dan puur praktisch qua transport.” (Respondent 4, medewerker CLB)  

“Ook het praktische stuk hé, die hebben geen auto ik zeg nu maar iets als die naar een revalidatie 

moeten gaan 3 keer in de week ja je hebt nog andere kinderen rondlopen pak die eens allemaal 

mee.” (Respondent 3, medewerker CLB) 
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Tenslotte werd een onoverzichtelijke bedrijfsstructuur aangegeven als argument door een van de 

respondenten. Ook het mandaat van de werknemers bij aanbieders van naschoolse begeleiding wordt 

volgens de respondent niet altijd duidelijk vermeld.  

“Of het is zeer niet-commercieel en dan is het heel chaotisch qua organisatie, daar is weinig 

structuur in. Die student wil het wel doen of die leerling doet soms na-uren maar dat is weinig 

structuur of overzicht over als het dan bestaat.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

2.3. Prijs 

De kostprijs van de organisaties werd uitgebreid besproken door verschillende respondenten. Het is 

één van de eerste dingen waarnaar gekeken wordt bij het doorverwijzen.  

“Vaak botsen wij dan op tegen het feit dat dat duur is. Meestal zijn de kinderen dat extra 

ondersteuning nodig hebben ook de kinderen met het rugzakje, en maatschappelijk niet echt 

boven aan de ladder staan.” (Respondent 1, medewerker ondersteuningsnetwerk) 

“Een onderzoek bij het <naam organisatie> kost 70 euro ofzo met de immense terugbetaling 

bij. Dus <naam organisatie> zei omdat dat zo een lage kost is kan iedereen bij ons terecht maar 

dan denk ik van nee hoor. Ik zeg er zijn echt veel mensen voor wie 70 euro te veel is en die laat 

ik dan gratis motorisch testen bij ons.” (Respondent 3, medewerker CLB) 

Een van de respondenten haalde aan dat actief contact opnemen met organisaties van een duurder 

aanbod niet echt nut heeft aangezien de prijzen te hoog zijn.  

“Ik had zo een lijstje maar ik ga niet snel meer bellen omdat meestal het beschikbare aanbod 

ontoereikend is voor de leerlingen die het nodig hebben. Heel actief ben ik niet, ik informeer over 

het aanbod en geef dan de prijzen mee. En dan vallen ze van de stoel.” (Respondent 11, 

medewerker CLB) 

3. Luik 3: Doorverwijzen 

“Wat is de ervaring bij het doorverwijzingen tussen het onderwijs en naschoolse begeleiding van 

leerlingenbegeleiders en werknemers van het CLB?”  

3.1. Betrokkenen 

Bij het doorverwijzen komen verschillende partijen kijken, enerzijds de ouders, de leerling, de school, 

het CLB, leerlingenbegeleiders en soms ook leerkrachten en externe organisaties. Hierbij is een 

regelmatige wisselwerking tussen CLB en school noodzakelijk. Respondent één gaf aan dat er af en 

toe confrontaties zijn omdat de nood van de leerling niet voldoende door de school verdedigd wordt. 

“Wij kijken naar het kind om het kind de kans te geven. Om het echt cru en in het plat dialect te 

zeggen, scholen zijn echt smeerlappen op dat vlak. Want zij kennen alle achterpoortjes en ouders 

kennen die niet. Hierdoor zetten ze ouders voor blok terwijl dat niet officieel en zelf niet wettelijk 

is en ik ben dan wel degene die moet zeggen dit is niet wettig. En dan trap je tegen schenen en 

dat is een hele moeilijke.” (Respondent 1, medewerker ondersteuningsnetwerk). 

“Je hebt scholen die helemaal niks hebben, je hebt scholen die heel snel naar het CLB gaan en 

aanmelden en die zelf weinig organiseren. Naargelang dat de zorgcoördinator zelf zo een beetje 
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initiatief neemt dan heb je al snel veel meer gedaan of georganiseerd voor dat bij ons komt. 

Terwijl je soms ook scholen hebt waarbij je denkt van hé zeg dit is hier wel voor jullie hé.” 

(Respondent 3, medewerker CLB) 

De samenwerking werd door een andere respondent beschreven als een echte wisselwerking waarbij 

het CLB ook echt mee betrokken wordt om een probleem in de schoolcontext op te lossen.  

“Wat we wel doen als we denken van eigenlijk kan dat nog schoolintern allemaal opgelost 

worden, dan bekijken wij met de school wat nog mogelijk is dus wij geven tips. Wij bekijken 

samen welke materialen gebruikt kunnen worden en wij bekijken sticordi-maatregelen en samen 

met de leerkracht gaan we er een paar uitkiezen en uitproberen om te zien of dat het werkt.” 

(Respondent 2, medewerker CLB) 

Het CLB en de school hebben vaste afspraken over de samenwerking en waarbij welke partij precies 

betrokken wordt. Door de hoge werklast is het niet mogelijk voor de werknemers van het CLB om 

daar nog andere dingen bij te nemen.  

“We hebben een aantal vaste dingen waarbij we betrokken moeten zijn. Bij de klassenraad als 

het gaat over een tuchtprocedure voor een uitsluiting. Dan hebben wij een adviesrol waar ze 

geen rekening mee moeten houden. Maar wij gaan altijd proberen de noden van de leerlingen te 

gaan verdedigen. Oudergesprekken is op zich niet standaard. (…) En dan soms bij het springen. 

(…) Ook bij de overstap van de kleuters naar het lager.” (Respondent 3, medewerker CLB) 

De rol van de leerling bij het doorverwijzen is sterk veranderlijk tussen het lager en het secundair 

onderwijs. In het lager zijn leerlingen zeer school en ouder afhankelijk voor een aanmelding bij het 

CLB in het middelbaar kan de leerling al makkelijker zelf beslissen om contact met het centrum op 

te nemen. Ouders hoeven niet per se op de hoogte gesteld worden van contact bij het CLB als de 

leerling ouder dan twaalf jaar is. “Vanaf het secundair dat de leerling meer centraal komt te staan, 

ouders kunnen ook meegenomen worden maar dat is dan altijd in samenspraak met de leerling zelf.” 

(Respondent 9, medewerker CLB) 

In het lager onderwijs spelen ouders een cruciale rol bij het verloop van een traject. Een CLB-traject 

kan pas echt beginnen wanneer de ouders contact opnemen met het CLB. Dat loopt niet altijd even 

vlot, soms is het lang wachten vooraleer ouders contact opnemen met het CLB. Er werd vermeld dat 

dit soms door financiële redenen komt. 

“De school meldt aan, we hebben daarvoor een aanmeldingsformulier. Dan moeten we eigenlijk 

wachten tot de ouders contact hebben opgenomen met ons, dat is al een moeilijke. Wat ik dan 

soms doe om dat een beetje tegemoet in te komen is zelf een berichtje sturen van ik ben zelf 

CLB-medewerker, ik wil me gewoon even voorstellen, moest je vragen hebben … .” (Respondent 

3, medewerker CLB) 

“Dat hangt af van cultuur, dat hangt af van de ouders. Je hebt ouders die echt kei betrokken zijn 

en hun kinderen willen ondersteunen en echt willen zoeken naar wat nog mogelijk is. En dan heb 

je ouders die denken van nee hun kind is oké, die voelt zich een beetje slecht maar die is oké.” 

(Respondent 5, medewerker CLB) 
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Daarnaast werden er ook andere drempels aangeven waardoor ouders niet altijd voor de weg van 

het CLB kiezen.  

“Ofwel omdat het een taboe is in de cultuur bijvoorbeeld ofwel omdat ze een slechte visie hebben 

over het CLB zoals de oude PWS bijvoorbeeld.” (Respondent 2, medewerker CLB) 

“Maar het hangt er natuurlijk ook vanaf of de ouders het willen of niet. Sommige ouders staan 

er niet voor open om externe hulp te krijgen.” (Respondent 6, leerlingenbegeleider en 

medewerker CLB) 

Ook leerlingenbegeleiders ervaren gelijkaardige moeilijkheden bij het betrekken van ouders. Zo werd 

aangegeven door een leerlingenbegeleider in een Brusselse school. 

“Het begint bij de participatie van de ouders. Als je ze al op school krijgt, zullen zij altijd de 

verantwoordelijkheid bij de school leggen (…) ‘jullie als school moeten daarvoor zorgen’, terwijl 

nee jullie hebben voor onze school gekozen, daarbij horen enkele verwachtingen.” (Respondent 

10, leerlingebegeleider)  

Er zijn ook externe organisaties betrokkenen waarmee bij het doorverwijzen rekening gehouden 

moet worden. De externe groep is een zeer breed begrip voor allemaal verschillende soorten 

initiatieven die hierboven in het eerste luik al vermeld worden.  

“(…) maar dat ik niet weet wat die mensen dan van mandaat hebben. Bijvoorbeeld ik wil dan wel 

graag weten, als hulpverlener wil ik weten hoe het zit met beroepsgeheim, met wie 

communiceren zij dan, wat zijn zo hun werkingsprincipes, hoe transparant zijn ze. Vanuit welke 

optiek doen zij dat. Zoals bv bij huiswerkbegeleiders vraag ik mij vaak af hebben zij dan een 

diploma in dat vak, of zijn dat mensen dat dat vanuit hun goed hart toch maar doen, vanuit welk 

kader is eraan verbonden. Omdat je de mensen daarnaar doorstuurt en dan wil je wel weten in 

welk kader dat is, welke gevolgen daar aan verbonden zijn.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

Echte samenwerkingsverbanden zijn er niet altijd tussen de school, het CLB of de 

leerlingenbegeleider met externe organisaties die extra begeleiding aanbieden. De respondent gaf 

wel aan dat in de Brusselse context een dicht netwerk aan medewerkers is, hierbij helpt iedereen 

elkaar een beetje. 

“Nee, zeker geen uitgesproken samenwerking en zeker niet rond die huiswerk- of 

studiebegeleiding. Het is wel, heel eigen aan Brussel misschien, maar hoe langer je in Brussel 

werkt hoe meer je doorhebt dat iedereen iedereen een beetje kent in het sociale werkveld. Dus 

dat staat niet vast op papier die samenwerking, maar het CLB weet van <naam organisatie> en 

we verwijzen naar elkaars diensten door dus dat zeker wel maar niets structureel.” (Respondent 

11, medewerker CLB) 

3.2. Team 

Het team en de meerwaarde van een team dat goed functioneert komt aan bod, de collega’s waarmee 

in teamverband wordt samengewerkt werden als meerwaarde benoemd. Zo wordt er kennis, tips en 

tricks aan elkaar doorgegeven.  
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“Ik ga daarvoor nog heel vaak in overleg met collega’s die heel veel kennis hebben, vaak ook 

naar maatschappelijk werkers omdat die naar mijn gevoel vaak doorverwijzen.” (Respondent 8, 

medewerker CLB) 

“Als CLB’er heb ik het gevoel dat je dat allemaal in uw eigen team, met allemaal partners … ja  

je bent samen opzoek naar mogelijkheden en samen opzoek naar oplossingen. Samen met de 

leerlingen, samen met de school, samen met allerlei partners dat ligt mij meer.” (Respondent 5, 

medewerker CLB) 

Bij het ondersteunen van het team komt ook het ondersteuningsnetwerk kijken. Zij delen hun 

expertise en begeleiding met zowel CLB, leerlingenbegeleider, leerkracht, leerling en ouders.  

“Dan versterkt de onthaler de school. Maar als ik een traject loop neem ik het contact met de 

school over voor die leerling. Dan hangt de frequentie af van de problematiek, soms vindt de 

school het zelf niet meer nodig en dan is het eerder individueel met die leerling maar vaak is het 

via het ondersteuningsnetwerk voor leerlingen. Dan heb je de school keihard nodig want zij 

komen er om de school ook te ondersteunen.” (Respondent 8, medewerker CLB) 

De coronacrisis heeft bij de medewerkers van het CLB zwaar doorgewogen. Een onderdeel van de 

contactopsporing werd door het personeel overgenomen waardoor een groot deel van het werk bleef 

staan. Verschillende respondenten gaven burn-outs en personeeltekorten aan als probleem. 

“Want nu heb ik collega’s die uitgevallen zijn, waardoor collega’s soms vier scholen begeleiden 

wat het dubbele van normaal is. Die kunnen niet kwalitatief hun werk volbrengen.” (Respondent 

9, medewerker CLB) 

“Onlangs zijn er nog eens twee collega’s uitgevallen door een burn out dus je ziet ook dat het 

niet meer gaat. Maar wat kunnen we eraan doen? We blijven gewoon gaan, want wat kunnen 

we anders?” (Respondent 8, medewerker CLB) 

3.3. Draaischijffunctie 
Het CLB en de schoolgebonden leerlingenbegeleiding verbinden leerlingen van de ene zijde aan het 

continuüm door met de andere. Een respondent die actief is als leerlingenbegeleider vermeldde het 

als volgt: “(…) eigenlijk de draaischijf van wanneer door te verwijzen ligt dus bij de 

leerlingenbegeleider.” (Respondent 6, leerlingenbegeleider en medewerker CLB) 

Die tussenliggende rol waar leerlingenbegeleiders zich in bevinden werd ook door een andere 

respondent beaamt. “leerlingenbegeleiding is in één perspectief eigenlijk een beetje de 

tussenschakeling van het algemene onderwijs en het CLB. Wij moesten de leerling doorverwijzen 

naar het CLB (…).” (Respondent 6, leerlingenbegeleider en werknemer CLB) 

Vanuit het CLB wordt de rol van de leerlingenbegeleider eerder als signalerend gedefinieerd. Zij 

hebben een kijk over de leerlingen op school en moeten tijdig signaleren wanneer extra begeleiding 

van het CLB of extern nodig is. De leerlingenbegeleider is dus echt actief op de eerste lijn.  

“Ik denk dat dat vooral over de communicatie gaat met de school met de leerlingenbegeleider, 

zij hebben eerder die signalerende functie tegenover ons en die opvolging daarin omdat ze de 

kindjes en de ouders zien natuurlijk.” (Respondent 6, leerlingenbegeleider en medewerker CLB) 
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De functie als draaischijf werd door enkele respondenten als volgt beschreven.  

“(…) een beetje roterend. Kijken wat er op de klasvloer, leerling- en leerkrachtgewijs gebeurd 

en dan echt als soort van draaischijf voor time-in, time-out, CLB. Maar het is nog steeds de ouder 

die beslist.” (Respondent 10, medewerker CLB) 

“Ja dat is een van onze kerntaken om informatie te verzamelen en te kijken van wat is er hier 

nodig en kijken van wie kan er hier op de kar springen. En dan de mensen in contact brengen, 

dat is eigenlijk onze grootste taak als begeleider.” (Respondent 7, medewerker CLB) 

3.4. Procedure 
Daarbij worden de eerste fases van het zorgcontinuüm door de school uitgevoerd, hier is het vaak 

de leerlingenbegeleider die verantwoordelijk is voor het schoolinterne tegemoetkomen.  

“Wij werken met het zorgcontinuüm fase 0, fase 1, fase 2. Wij kunnen eigenlijk op alle niveaus 

doorverwijzen. Op fase 0, wat wij doen is om de twee weken een lerarenoverleg waar wij de 

leerlingen bespreken en moeilijkheden bij bepaalde vakken of gedragsmatig (…) kunnen we dat 

als school oplossen en wanneer moeten wij doorverwijzen.” (Respondent 10, 

leerlingenbegeleider) 

Vanaf dat er verhoogde zorg nodig is die niet schoolintern tegemoetgekomen kan worden, wordt het 

CLB betrokken. De mate waarop scholen CLB om extra ondersteuning vraagt is wederom 

schoolafhankelijk.  

“Sommige scholen kunnen daarin meer zelfstandige stappen pakken terwijl anderen moeten aan 

de mouw van het CLB trekken omdat ze niet weten hoe ze ermee moeten omgaan.” (Respondent 

9, medewerker CLB) 

“Fase 1 is de verhoogde zorg waarbij de school zelf nog steeds de regie heeft, maar meer in 

detail kijken we kunnen heel concreet die leerling gaan ondersteunen.” (Respondent 9, 

medewerker CLB) 

Eens een leerling wordt aangemeld wordt er bij het CLB bekeken of er een traject wordt opgestart 

of dat het louter over een doorverwijzing gaat. Bij doorverwijzingen wordt de leerling niet echt 

opgevolgd. Als de doorverwijzing een onderdeel van het lopenede traject is gebeurd dit afhankelijk 

van het CLB op diverse manieren. Zo werd aangegeven:  

Er werd aangegeven dat de opvolging in samenspraak met de leerlingenbegeleider gebeurt. “Als een 

traject echt afgesloten is niet, maar dan kan er wel met de leerlingenbegeleider afgesproken worden 

van hou het in de gaten op school van hoe het nu verloopt na het traject.” (Respondent 9, 

medewerker CLB) 

Emotionele trajecten worden in hogere frequentie opgevolgd door zowel het CLB, de school en de 

externe organisatie. Bij leren leren werd aangegeven dat dit in mindere mate is. “Voor het onderdeel 

leren leren is er minder vaak die frequente terugkoppeling.” (Respondent 9, medewerker CLB) 

Wanneer er nood aan is kunnen leerlingen gemakkelijk opnieuw opgevolgd worden nadat hun eerste 

vraag beantwoord werd, het oude traject kan heropend worden of er kan een nieuw traject opgestart 

worden. 
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Daarnaast werd aangegeven dat de opvolging van leerlingen door het ondersteuningsnetwerk vlotter 

verloopt wanneer de leerling schoolintern geholpen wordt. Bijvoorbeeld wanneer het een 

schoolgebonden leerkracht is die bijles geeft. 

“Intern is meestal gemakkelijker omdat dan ook leerkrachten zelf zijn, stel leerkracht A geeft 

Frans aan de leerling en leerkracht B geeft bijles aan een leerling.” (Respondent 1, medewerker 

ondersteuningsnetwerk) 

Ook met externe partners wordt samengezeten en geëvalueerd, de respondent sprak over 

organisaties waarmee er formele samenwerkingsverbanden zijn. “Er wordt regelmatig gekeken of er 

echt nog aan doelstellingen wordt gewerkt en en als die zijn behaald kunnen die worden afgewerkt.” 

(Respondent 4, medewerker CLB) 

Het lopen van trajecten en de draaischijffunctie worden de kern van het beroep genoemd. Daarnaast 

komt er echter ook administratie kijken, er werd aangegeven dat die door de werklast soms naar de 

achtergrond verdwijnt. “(…) omdat we zoveel werk hebben en zoveel leerlingen hebben maken wij 

gebruikt van onze vakanties om administratie te doen hé.” (Respondent 2, medewerker CLB) 

Er is een grote werklast waardoor de kwaliteit in gedrang kan komen. De respondent gaf aan dat er 

van bovenaf geen druk was om het traject zo snel mogelijk af te ronden, kwaliteit primeert. 

“(…) hebben ze gezegd dat ze het belangrijk vinden om de trajecten kwalitatief te doen verlopen. 

Als je kan doorverwijzen is dat natuurlijk wel de bedoeling omdat wij niet de geschikte 

begeleiding te doen, maar de directe staat er wel voor open dat je blijft opvolgen als dat nodig 

is.” (Respondent 9, medewerker CLB) 

3.5. Ervaring doorverwijzen 

De respondenten zijn allemaal in een zekere mate betrokken bij het doorverwijzen. De ervaringen 

hieromtrent wordt veelal als zwaar aangevoeld door de respondenten.  

“Want ik heb wel al heel veel contacten gelegd eigenlijk sinds ik op het CLB begonnen ben. Ik 

ervaar dat wel als iets fijn. Maar het grootste waar ik op bots is denk ik de wachtlijsten. We 

kunnen doorverwijzen zoveel als we willen maar als er wachtlijsten zijn dan kan de hulp niet 

beginnen op het moment dat we het vragen en wanneer we zien dat het nodig is. Als er dan 

maanden voorbijgaan dan merk je ineens dat de hulpvraag veranderd is of dat er andere noden 

zijn. Dat het soms ook te laat is om nog iets op te starten.” (Respondent 9, medewerker CLB) 

De snelheid en resultaatgerichtheid van hulpverlening is een factor die werd aangegeven als 

frustrerend. Hulpverlening en welzijn zijn zaken die tijd vragen en die niet zoals een bedrijf gerund 

kunnen worden.  

“Ik denk vooral de hulpverlening nu alles moet snel gaan, resultaatgericht zijn, en dan wordt er 

gevraagd wat is eruit gekomen, wat is het doel. Terwijl soms heb je tijd nodig het probleem is 

niet afgebakend en het doel ook niet. we zijn met mensen bezig en vaak doe je dan ook dingen 

met leerlingen zonder dat de ouders dat weten. Daarna duurt het even vooraleer de ouders 

betrokken zijn. We willen hen ook betrekken. In hulpverlening gaat dat niet, in bedrijven ofzo 

wel maar niet in het sociale. Je bent met mensen bezig en die verdienen tijd en rust en hun eigen 

tempo.” (Respondent 8, medewerker CLB) 
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Het rekening houden met alle betrokkenen wordt eveneens als iets moeilijks aanschouwd. De 

respondent sprak hierbij over het verschil tussen ouders uit verschillende sociaal-economische 

klasse.  

“Ik vind da wel soms moeilijk. Omdat je eigenlijk een beetje een schakel bent tussen alles, tussen 

de ouders en de school, tussen de ouders en de logopedist, tussen de ouders en de kine. Je bent 

altijd degene vanwaar het via via komt de informatie. En het is een beetje de taak van de CLB-

er om die informatie bij de andere te brengen en daarin merk ik ook wel een verschil tussen 

ouders met verschillende sociale klasse omdat ze meer hulp nodig hebben van ons om 

communicatie te doen.” (Respondent 6, leerlingenbegeleider en medewerker CLB). 

Bij de functie komen ook positieve waarderingen kijken. Vooral het gevoel dat er effectief iets 

veranderd is werd aangegeven als iets dat voldoening geeft. Soms zijn er echter problematieken 

waarbij dat minder evident blijkt. 

“Ik vind persoonlijk dat doorverwijzen, voor mij werkt dat omdat ik het gevoel heb dat ik wel 

iets kan betekenen voor de leerling door ze naar de juiste partners door te verwijzen en 

daarnaast heb ik ook het gevoel als maatschappelijk werker dan zelf dat ik vooruitga met mijn 

begeleidingen. Hup, nog één dat geholpen is met mijn begeleiding en dan hebt ge wel casussen 

waarbij je op botst tegen problematieken die dan naar boven duiken ofzo dat ze dat het gewoon 

moeilijk loopt om echt iets te kunnen doen.” (Respondent 5, medewerker CLB) 

De samenwerking en het samen gericht zoeken naar oplossingen bij bepaalde casussen zorgt bij 

andere respondenten voor voldoening. “De ervaring is dat is zwaar, ja dat is moeilijk maar dat is ook 

boeiend natuurlijk omdat we met veel zijn en we denken allemaal over een bepaald dossier.” 

(Respondent 2, medewerker CLB) 

3.6. Problemen 

Het doorverwijzen loopt echter niet altijd van een leien dakje, de respondenten gaven aan dat 

wachtlijsten hun werking belemmert. Hierbij kaderde de respondent het belang van een eenduidige 

regeling voor het doorverwijzen en aanmelden bij externe organisaties. 

“Hele lange wachtlijsten van anderhalf tot twee jaar en dan kan je niet anders dan die mensen 

aanraden om toch op die wachtlijsten te blijven staan. Een moeilijkheid daarbij is om mensen 

dan heel snel op een wachtlijst te zetten voor het geval dat, maar dan worden wachtlijsten ook 

snel heel lang omdat kinderen niet echt op hun plaats zijn. Ja, dat is ook een beetje de reden 

waarom wij graag zelf die doorverwijzingen doen en niet zo graag hebben dat scholen dat doen. 

(…) maar we riskeren dat mensen overal op de wachtlijst gaan staan. Je kan je er beter van 

afhalen als je er toch nog op wil maar ja zo worden de wachtlijsten artificieel ook heel lang.” 

(Respondent 8, medewerker CLB) 

Het is echter geen probleem dat sinds de coronacrisis aanwezig is, ook voorheen was er al sprake 

van een grotere vraag dan aanbod. 

“Dat is echt al van in het begin dat ik bij het CLB werkte. Dat die vraag aan de CLB-er, ik denk 

dat dat er echt al tientallen jaren is de vraag naar maar weinig aanbod. Hoe moet ik het zeggen, 
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buiten het betalend aanbod, dat ook al overbevraagd is, is er niet echt iets.” (Respondent 11, 

medewerker CLB) 

De respondenten geven meerdere belemmeringen aan bij de werking, ook naast de wachtlijsten zijn 

er andere factoren waarmee de werknemers rekening moeten houden. Zoals bijvoorbeeld de 

bereidheid van ouders om hun kind te laten begeleiden. 

“Ik denk dat de grootste belemmeringen in het werken de bereikbaarheid en de bereidheid van 

ouders is om in gesprek te willen gaan met het CLB. (…) maar als ze niet willen dan willen ze 

niet en dan kan je nog, altijd met goede bedoelingen. Wij werken vrijblijvend, we zijn vrijwillige 

hulpverlening oké ja wij kunnen een stapje verder gaan maar dan toch dat is moeilijk.” 

(Respondent 11, medewerker CLB) 

Naast de vrijwilligheid van ouders geldt die voor sommige instanties ook voor de leerling zelf. Er zijn 

organisaties die enkel met leerlingen werken als de leerling ook zelf bereid is om mee te werken.  

“Goh, dat weet ik niet maar ik denk gewoon dat zij hun tijd niet willen verspillen waar het moeilijk 

gaat gaan als die het duidelijk niet willen. Er is zoiets als pre-therapeutisch handelen waarbij 

mensen net inzien hoe belangrijk de hulp is maar in de praktijk wordt dat heel vaak vergeten.” 

(Respondent 8, medewerker CLB) 

Op sommige diensten kunnen enkel leerlingen die in Brussel wonen of studeren beroep doen. 

Daarnaast is er soms nood aan een diagnose om aangepaste hulpmiddelen in te schakelen voor de 

leerbehoefte van de leerling.  

“Want als ze een test doen, krijgt hij een etiket, en wij zijn niet pro-etiketten maar hij heeft het 

wel nodig voor het ondersteuningsnetwerk. Maar wij kijken sowieso als ouders zeggen van nee 

wij laten hem niet testen, dat is hun recht.” (Respondent 10, leerlingenbegeleider) 

Daarnaast wordt ook aangegeven dat sommige werknemers het moeilijk vinden dat het CLB echt 

een draaischijf is en zelf weinig tegemoetkomt. “Dat doorverwijzen dat is hetgeen dat wij doen als 

CLB, wij kunnen zelf heel weinig zelf organiseren maar dat is zo lastig.” (Respondent 3, medewerker 

CLB) 

3.7. Tegemoetkoming 
De druk op scholen ligt hoog omwille van de nood aan extra ondersteuning bij leerlingen. Door de 

hierboven vermeldde problemen komen niet alle leerlingen even snel in aanmerking voor externe 

begeleiding. De medewerkers van het CLB, de leerlingenbegeleiders en het ondersteuningsnetwerk 

komen hieraan tegemoet.  

“Dan zou ik telefoontjes doen, horen of er plaats is en dan ja of nee de gegevens doorgeven aan 

de ouders. Als CLB’er zou ik de eerste keer bereid zijn om mee te gaan, dat zeker en vast.” 

(Respondent 11, leerlingenbegeleider) 

Ook met de dienst waarnaar wordt doorverwezen wordt rekening gehouden met de thuiscontext van 

de leerling en ouders.  



 41 

“Maar ja als het dan pure diagnostiek is dan ga ik wel doorverwijzen naar een multidisciplinair 

ziekenhuis dat bijvoorbeeld tweetalig is. Want ik begrijp dat zeer hard dat andere culturen, en 

als je met ouders niet echt in gesprek kan gaan enzo.” (Respondent 8, medewerker CLB) 

Maar ook initiatieven die inspelen op wachtlijsten krijgen snel wachtlijsten werd door een van de 

medewerkers van het CLB aangegeven.  

“En dan, maar dat is mijn ervaring, ontstaan er initiatieven die uit een of ander project uit de 

grond gestampt worden om tegemoet te komen aan zij die niet geholpen kunnen worden door 

die lange wachtlijsten maar ook daar zit het binnen de korste keren een beetje vast.” 

(Respondent 7, medewerker CLB) 

Om de communicatie met ouders vlot te doen verlopen gaan de respondenten heel ver. Zo gaf een 

van de respondenten aan ook zelf te rijden voor een leerling. Ook tolken worden ingeschakeld door 

het CLB. 

“Ik weet dat dan heel vaak sjablonen in een sms en dan zo van een tram en dan de uren erbij 

en dan waar ze moet staan. Maar ik weet niet of het werkt of dat ik dan tegen ouders zeg van 

ja ze moeten een school gaan bezoeken. Ik heb dan al gehad dat ik ze met de auto ben gaan 

halen in Wemmel hé, ja ik kom jullie aan het Atomium halen. Anders geraken die daar ook niet 

hé.” (Respondent 3, medewerker CLB) 

Om de sociale kaart te helpen vormgeven komt het CLB zelf ook tegemoet aan de nood van de 

werknemers door het organiseren van infomomenten. Dit werd als een echte meerwaarde 

aangegeven. 

“We hebben in het begin van het jaar altijd zo een triptiek week noemen ze dat. Das met de drie 

CLB’s van Brussel (…). En dan zijn er zo organisaties die zich eigenlijk een beetje voorstellen.” 

(Respondent 3, medewerker CLB) 

4. Luik 4: corona 

 “Op welke vlakken heeft de coronapandemie de werking van medewerkers van het CLB en 

leerlingebegeleiders beïnvloed?”. 

Door de lockdown en het sluiten van de scholen werd de werking van de medewerkers van het CLB 

aangetast. “We mochten op een bepaald moment niet meer observeren met de kleuters omdat we 

daar te veel in contact komen met de leerlingen”. (Respondent 2, medewerker CLB) 

Tijdens de lockdown was er een nationale omschakeling naar afstandswerk, dit gold ook voor de 

medewerkers van het CLB. Aanmeldingsgesprekken gebeurde daardoor online. Hierbij kwamen 

enkele uitdagingen kijken. 

“Gesprekken konden dan minder vaak fysiek doorgaan. Een overleg op school moest dan terug 

online gebeuren. Het hoogstnodige kon dus wel gedaan worden maar ik ben niet zo fan van alles 

online te doen. Ik merk ook dat bijvoorbeeld een leerling zelfmoordgedachte ondersteunen online 

helemaal anders is dan als je die in het echt ziet.” (Respondent 9, medewerker CLB) 
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Op dat moment werd er tegemoetgekomen aan de nood van leerlingen, zeker bij de leerlingen die 

geen kamer op laptop thuis hebben.  

“Ik weet dat ze wel een corona aanbod hebben gedaan dus dat gasten dan wel tijdens corona 

naar het studielab konden komen omdat er thuis te veel kinderen waren of geen ruimte om te 

studeren ofzo. En een individuele begeleider die naar huis ging om met de jongeren eens te gaan 

wandelen.” (Respondent 4, medewerker CLB). 

Door het afstandsonderwijs enerzijds en anderszijds door de maatregelen op school wanneer die 

terug openden was er in mindere mate zicht op het welzijn van leerlingen. Zo werd het mondmasker 

als een echte belemmering aangegeven.  

“En dat mondmasker hé. Nu is het de eerste week zonder en het verschil is immens. Het verschil 

is je ziet direct wanneer iemand iets niet begrijpt of wanneer er iets is en daardoor voelen ze 

zich ook veel persoonlijker aangesproken.” (Respondent 10, medewerker CLB) 

Een ander gevolg van de coronapandemie is de leerachterstand, dit door het afstandsonderwijs.  

“En wij voelen dat ook na de covid-periode dat er meer en meer moeilijkheden zijn, er zijn 

bepaalde leerjaren, ik geef maar een voorbeeld het derde leerjaar, heeft momenteel veel 

moeilijkheden omdat zij de twee eerste technische jaren in de covid-periode hebben 

meegemaakt waardoor ze niet op niveau zitten op dit moment.” (Respondent 2, medewerker 

CLB) 

Aangezien het probleem rond de leerachterstand groter wordt is er ook meer nood aan extra 

ondersteuning. De vraag naar extra begeleiding is hierdoor ook gestegen. Verontrustende 

thuissituaties zijn naast de leerachterstand een probleem dat vaker opduikt. 

“We zijn onlangs de cijfers ook nagegaan. Ik denk dat de verontrusting is verdrievoudigd. Ja wij 

zouden aan 134% meer zitten. Ik weet mijn eerste jaar dat was nog geen coronajaar dan had ik 

zo 1 verontrustingscasus op twee of vier scholen. Terwijl ja nu dat je merkt die zwaarte van 

bepaalde situaties zijn meer.” (Respondent 3, medewerker CLB) 

 

 

 

 

 

-  
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DEEL 4 – Discussie en conclusie  

1. Bespreking 

Wie zijn de aanbieders van naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het Nederlandstalig 

secundair onderwijs?  

Extra zorg bij naschoolse begeleiding begint meestal in het schoolse, waar er aan de eerste extra 

leernoden tegemoetgekomen wordt. Dit proces wordt op school door de leerkracht en 

leerlingenbegeleider of zorgcoördinator begeleid (Lesage et al., 2017; Vermaut et al., 2009). Zowel 

de literatuur als de respondenten gaven aan dat de wisselwerking tussen het schoolse en naschoolse 

vervolgens volgens de fasen in het zorgcontinuüm verlopen (Coopman et al., 2016). 

Nadat de eerste verhoogde zorg op school is uitgevoerd ervaren leerlingen soms nood aan verdere 

begeleiding (Coopman et al., 2016). Hierbij meldde een schoolgebonden leerlingenbegeleider dat de 

job een sleutelfunctie is naar enerzijds het CLB of anderzijds naar de privémarkt. Uit één van de 

interviews bleek dat rechtstreeks doorverwijzen naar de privémarkt, waarbij het CLB niet 

tussenkomt, de werking van het CLB vermoeilijkt en wachtlijsten artificieel langer maakt. De 

respondent gaf aan dat er met de beste bedoeling door de school zelf doorverwezen kan worden 

maar dat het CLB hierin echt wel gespecialiseerd is.  Dit wordt in onderzoek ook bevestigd, een 

duidelijke samenwerking tussen school en CLB hieromtrent is gewenst (Struyf et al., 2015).  

Het CLB komt niet zelf tegemoet wanneer een leerling extra nood heeft, zij verwijzen enkel door 

naar de markt van naschoolse begeleiding, naar het ondersteuningsnetwerk of andere schoolse 

organisaties. Dit blijkt uit de interviews. Het ondersteuningsnetwerk is er om leerlingen in de schoolse 

context extra ondersteuning te bieden (Struyf et al., 2019), één van de respondenten omschreef de 

job als advocaat van de leerling zijnde.  

Over de naschoolse markt wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen privé-, social- en 

non-profit initiatieven (Mintzberg, 2009). De respondenten vermeldde organisaties die onderscheden 

kunnen worden als privé en non-profit. Het verschil tussen non-profit en social-profit organisaties 

werd door hen niet aangehaald.  Het informele en extensies van de overheid zoals het OCMW werden 

tijdens de interviews vermeld. Er werd in de interviews aangegeven dat het via via vaak informele 

personen of groepen van mensen zijn die tegemoetkomen aan een onbeantwoorde problematiek. Bij 

dit informele haalt North (1990) het delen van gemeenschappelijke waarden en normen als 

belangrijk aspect aan.  

 

Welke veranderingen impliceert de vermarkting van naschoolse begeleidingsinitiatieven? 

De vermarkting van initiatieven binnen het schaduwonderwijs is bij de medewerkers voelbaar. Uit 

de antwoorden van de respondenten kan worden opgemaakt dat er duidelijk twee aspecten zijn 

verbonden aan deze vermarkting. Enerzijds gaat het erover dat er bij organisaties in de privé-markt 

prijzen komen kijken waardoor de dienst niet voor alle leerlingen toegankelijk is. Langs de andere 

kant spelen wachtlijsten binnen die markt een belangrijke rol.  
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In de literatuur werd aangehaald dat social-profit en non-profit organisaties eerder een divers publiek 

aantrekken (van der Werf et al., 2021). De rol van de overheid binnen het reguleren van initiatieven 

die tegemoetkomen aan onderwijs en welzijn verschilt internationaal. Binnen de neoliberale ideologie 

maakt de overheid plaats voor een markt die zichzelf reguleert (Torche, 2005). Katz (1975) gaf aan 

dat ongelijkheid tussen lagere en hogere klassen vooral ten goede komt van de hogere klasse, dit in 

een analyse over onderwijs in de Verenigde Staten. Uit de interviews bleek eveneens dat de prijs 

van diensten uit het schaduwonderwijs voor drempels zorgen. Een andere respondent zei letterlijk 

‘als je geld hebt ga je er sneller geraken’.    

Een probleem dat door alle respondenten unaniem genoemd werd waren de wachtlijsten. Het 

probleem speelt zich niet enkel af als het over naschoolse initiatieven gaat, het probleem is in België 

over het hele welzijnsnetwerk terug te vinden. Verschuere en collega’s (2020) hebben het over een 

stijging van de vraag naar zorg. Dit door de vergrijzing, sociologische evoluties, vooruitgang van 

geneeskunde en de groeiende kloof tussen welvaart en welzijn. Hier is het tevens de rol van de 

overheid die in vraag wordt gesteld, in welke mate kan en moet zij een tegemoetkoming aan die 

verhoogde vraag voorzien?  

Daarnaast wordt ook aangekaart dat de zorgvraag niet geïnventariseerd is, hierdoor ontbreekt een 

duidelijk overzicht over zowel de vraag als het aanbod van de zorg (in brede zin) in Vlaanderen 

(Verschuere & Hermans, 2020). Dit sluit aan bij een probleem dat tijdens het interview vermeld werd 

over kennis rond de sociale kaart, regelmatig samenwerken werd daar als essentieel aangeven. 

Onderzoek bevestigt dat nieuwe medewerkers vaak moeite hebben met het leren kennen van het 

regionaal netwerk (Struyf et al., 2015). In het begin van het schooljaar is er een moment waarop 

organisaties zichzelf voorstellen voor meer herkenning bij de medewerkers, uit de interviews blijkt 

dit een meerwaarde te zijn. 

 

Wat is de ervaring bij het doorverwijzingen tussen het onderwijs en naschoolse begeleiding van 

leerlingenbegeleiders en werknemers van het CLB? 

De prijzen van privé-organisaties en de wachtlijsten die overal in de zorg terugkomen, ervaren de 

respondenten als belemmering. Het team binnen het CLB wordt meermaals omschreven als een 

meerwaarde in het zoeken naar een veelzijdige oplossing waar de leerling echt iets aan heeft. Er 

wordt ingezet op het multidisciplinaire aspect van de CLB-teams waarbij de leerling zowel 

psychologisch, lichamelijk, medisch, sociaal en pedagogisch ondersteund wordt (Struyf et al., 2015). 

Internationaal onderzoek bevestigt dat leerlingenbegeleiding best breed tussen meerdere 

instellingen aangepakt wordt, dit om de kwaliteit van de zorg te verbeteren (Epstein & Van Voorhis, 

2010; Mcloughlin & Kubick, 2004). 

De samenwerking tussen school en CLB werd wisselend positief, negatief of als moeizaam 

omschreven. Hierbij is het duidelijk aflijnen van welke rol het CLB en de school opnemen volgens 

één van de respondenten van de essentie. Die samenwerking en de daarbij horende verwachtingen 

worden door beide partijen in het beleidsplan geformuleerd (Struyf et al., 2015; Vanderfaeillie & 

Maes, 2015). Voor de medewerkers van het CLB was het niet altijd even duidelijk welke aanpak er 

op welke school gehanteerd werd. Hierbij speelt het beroepsgeheim volgens onderzoek van Struyf 
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en collega’s (2015) een rol. Uit de data blijkt het beroepsgeheim een factor waar doorverwijzers op 

botsen. Bij het doorverwijzen naar externe organisaties gaf de respondent aan dat beroepsgeheim 

daarbij een bepalende factor kan zijn. Bij onduidelijkheid werd er liever eerst meer informatie 

verstrekt bij de dienst. 

Uit de resultaten komt tevens naar voren dat de medewerkers met veel verschillende partners 

rekening moeten houden. Hierbij geven zowel de leerlingenbegeleiders, medewerkers van het CLB 

en de medewerker van het ondersteuningsnetwerk aan dat ze de leerling centraal stellen. Daarnaast 

is de draaischijffunctie net het verbinden van de eigen rol aan die van de school, ouders en leerkracht 

(Lesage et al., 2017; Struyf et al., 2015).  

 

Op welke vlakken heeft de coronapandemie de werking van medewerkers van het CLB en 

leerlingebegeleiders beïnvloed? 

De coronapandemie heeft de medewerkers die instaan voor leerlingenbegeleiding gedwongen om 

hun werking online te vertalen. De ouders en leerlingen die nood hebben aan hulp van het CLB 

behoren volgens de respondenten in dit onderzoek al iets vaker tot de sociaal lagere klasse. De 

omschakeling naar online werd als een uitdaging beschreven waarbij zowel het CLB als de school 

extra energie stak in het voorzien van degelijke begeleiding ook online. Wanneer online geen optie 

was werden er door bepaalde respondenten toch nog fysieke momenten ingepland. Leerlingen zonder 

computer thuis konden er op school één lenen vertelde een andere deelnemer. Een computer lost 

echter niet het hele probleem op aangezien internetverbinding en een rustige plek in huis ook 

belangrijke elementen zijn bij het afstandsonderwijs aldus de medewerkers. 

De coronapandemie zorgde ervoor dat niet-noodzakelijke organisaties niet open waren tijdens de 

lockdownperiodes (Coronavirus: reinforced measures, 2020). Het CLB kon hierdoor tijdelijk niet 

doorverwijzen naar de diensten waardoor de eerstelijnsfunctie volgens de respondenten in gedrang 

kwam. Een ander CLB werkt sinds corona met wachtlijsten, leerlingen komen daardoor op een 

wachtlijst te staan voor ze door het CLB geholpen worden. Hierbij wordt volgens de respondenten 

regelmatig actief gekeken welke leerlingen het meeste prioriteit hebben. Een andere respondent gaf 

de cijfers rond aanvragen bij het CLB weer; verontrusting en welzijnsproblematieken verhoogden 

sinds maart 2020 enorm. Door het sluiten van een deel van de scholen is er ook een leerachterstand 

bij leerlingen, vooral leerlingen in het lager onderwijs missen technische kennis. De ondersteuning 

van die leerlingen kan eventueel door een doorverwijzing naar het privé-schaduwonderwijs, er werd 

aangegeven dat dit echter niet voor alle leerlingen een optie is. Voor die leerlingen zijn de opties 

extra remediëring op school aanvragen bij de leerkracht, het inschrijven op een wachtlijst of het 

inschakelen van het ondersteuningsnetwerk. Dit laatste kan enkel wanneer het CLB hiervoor een 

gemotiveerd verslag opstelt, hierbij werd aangegeven dat er soms weerstand van ouders op komt. 

2.  Beperkingen eigen onderzoek 

Aan dit onderzoek zijn enkele beperking gebonden. Dit onderzoek werd door een student uitgevoerd 

in de periode van één jaar met de ondersteuning van de Permanente Ondersteuningscel en promotor 

Professor Thomas en Professor Lombaerts. De data werd enkel door de student geïnterpreteerd, 
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hierdoor was er geen veelzijdige interpretatie van data. Dit zou de objectiviteit van dit onderzoek 

echter kunnen verbeteren (Bryman, 2016). Daarnaast zou een member-check interview bij de 

respondenten de analyse van de resultaten verduidelijken, hierbij worden de resultaten door de 

respondenten gevalideerd (Pawson & Tilley, 1997). Dit kan eventueel als onderdeel van een 

vervolgonderzoek. 

Daarnaast beïnvloedde corona en haar consequenties dit onderzoek. De deelnemers die voor dit 

onderzoek gezocht werden stonden tijdens het afnemen van de interviews grotendeels mee in voor 

de contactopsporing binnen het onderwijs. Dit bleek uit contact met medewerkers via e-mail. De 

werkdruk bij de werknemers was tijdens de duur van dit onderzoek enorm hoog waardoor deelnemen 

aan een interview af en toe op weerstand botste. De interviews werden daarnaast ook online 

afgenomen, lichaamstaal kon dus slechts in beperkte mate geobserveerd worden tijdens het moment 

van dataverzameling. Slechte internetverbinding zou eventueel ook een drempel kunnen zijn, de 

respondenten werken door corona echter van thuis uit waardoor het technisch normaal slechts in 

beperkte mate een drempel vormt (Jowett et al., 2011).  

Tenslotte geeft Bryman (2016) aan dat het selecteren van een juist aantal respondenten een 

evenwichtsoefening is, daarbij is de aard van het onderzoek een doorwegende factor. In het boek 

van Bryman (2016) wordt aangegeven dat tussen 12 en 60 respondenten voor valide onderzoek 

zorgt. In deze masterproef werden 11 medewerkers geïnterviewd, dit aantal voldoet dus niet aan 

het gewenste cijfer. Bij het interviewen van de CLB-medewerkers was er saturatie, bij de 

leerlingenbegeleiders niet. Vervolgonderzoek is voor beide echter aangeraden omdat het 

minimumaantal van 12 respondenten niet behaald werd. De resultaten die bekomen werden zijn 

echter al een duidelijk beginpunt voor onderzoek.   

3. Aanbevelingen verder onderzoek 

Het zou een meerwaarde zijn om de organisaties die actief zijn in de naschoolse sector en ouders of 

leerlingen van het onderwijs in Brussel te bevragen rond hun ervaring met het doorverwijzen naar 

naschoolse leerhulp. Vooral de markt van het schaduwonderwijs zelf en de samenwerking tussen 

school en externe organisaties is nog stof voor onderzoek. Dat soort onderzoek zou de andere zijde 

van het schaduwonderwijs in het licht plaatsen. Onderzoek naar manieren om ongelijkheid bij het 

doorverwijzen tegen te gaan zou evenzeer een meerwaarde zijn. In dit onderzoek wordt vooral het 

doorverwijzen en de schoolse zijde besproken. Aanvullend op dit onderzoek zou een focusgroep met 

medewerkers uit zowel de schoolse als de buitenschoolse context een meerwaarde kunnen zijn, 

hierbij is de samenwerking tussen beide stof voor gesprek.  

4. Praktische en beleidsaanbevelingen 

Elk van de medewerkers die deelnamen aan dit onderzoek was zeer toegewijd in het ondersteunen 

van leerlingen met nood. Langs de andere kant kwam tijdens de interviews meermaals naar boven 

dat de medewerkers overwerkt zijn. Hierbij werd direct duidelijk dat er flexibel met de taakinvulling 

omgegaan wordt in de meeste contexten. Volgens mij zou het aanbieden naar een moment waarop 

de medewerkers zelf concrete problemen kunnen aankaarten een meerwaarde zijn. De wachtlijsten 
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zijn daarnaast een probleem waaronder de medewerkers kwijnen, dit probleem is niet beperkt tot 

het schaduwonderwijs. Er is eveneens nood aan duurzame oplossingen waar leerlingen van alle 

sociale klasse terecht zouden moeten kunnen. De samenwerking met ouders loopt volgens strikte 

regels, die regels vormen echter een belemmering voor leerlingen met een lagere sociaal-

economische status aangezien hun ouders minder geneigd zijn contact met het CLB op te nemen. 

Manier onderzoeken om medewerkers zelf probleemoplossend mee in te zetten zou een meerwaarde 

binnen de huidige werking kunnen zijn. Tenslotte werd aangegeven door de respondenten op welke 

manier er al tegemoet gekomen wordt aan ouders die een andere thuistaal spreken of minder 

financiële middelen hebben. Tot bij het CLB geraken blijft echter een grote drempel waarvoor kennis 

nodig is, die bezit niet elke ouder. Inzetten op het verspreiden van het doel van het CLB, vooral bij 

ouders uit een lagere sociaal-economische klasse vanuit het Vlaamse Onderwijs zou de drempel 

kunnen verlagen.  

5. Conclusie 

Er is een divers aanbod binnen het schaduwonderwijs, niet elke vraag kan direct beantwoord worden 

binnen de Brusselse context. Dit enerzijds door de prijs die aan privé-initiatieven verbonden is maar 

eveneens door wachtlijsten die het Vlaamse welzijnsnetwerk eigen zijn. De wachtlijsten en hoge 

prijzen zorgen ook voor een belemmering bij het doorverwijzen. Vooral leerlingen uit lagere sociale 

klasse hebben nood aan hulp van leerlingenbegeleiding, zowel schoolgebonden als aangeboden door 

het CLB. De coronacrisis raakte eerder mensen uit lagere sociaal-economische klasse, al is het 

duidelijk dat er in het CLB veel meer casussen rond verontrusting en leerachterstand aanbod komen. 

Leerlingen uit lagere sociale klasse hebben meer nood aan hulp maar vinden die door de net 

vernoemde factoren minder vaak. Verder onderzoek moet uitwijzen hoe de samenwerking tussen 

medewerkers van het CLB en scholen en externe organisaties verbeterd kan worden. 

Samenwerkingsverbanden met scholen worden in het beleidsplan geformuleerd. Met externe 

organisaties ontbreekt een formele samenwerking, die echter voor een duidelijke doorverwijsroute 

kunnen zorgen. 
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Bijlagen 

Bijlage A: poster  

 



 53 

Bijlage B: Interviewleidraad 

Dag … ,  

Fijn dat je deelneemt aan dit interview. Ik ben Bep Van Doorsselaere, studente onderwijsagogiek 
aan de Vrije Universiteit Brussel. Voor mijn thesis richt ik mij op vraag van de permanente 
ondersteuningscel op de vermarkting van onderwijsinitiatieven. Hierbij licht mijn focus bij de 
buitenschoolse begeleiding van leerlingen uit het secundair onderwijs. 

 

Zoals je in de informed consent kon lezen wordt dit interview opgenomen, is dit nog steeds oke voor 
jou? De opname blijft in mijn bezit en wordt vertrouwelijk behandeld. Heb je nog vragen? Anders 
stel ik voor dat we eraan beginnen.  

 

Aan de hand van onderstaand schema tracht ik volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:  

 

A. Wie zijn de aanbieders van naschoolse begeleiding in Brussel voor leerlingen van het 
Nederlandstalig secundair onderwijs? 

B. Welke veranderingen impliceert de vermarkting van naschoolse begeleidingsinitiatieven? 
C. In welke mate heeft de coronapandemie het schaduwonderwijs beïnvloed? 

 

Inleidende vragen 

 

1. Kan je jezelf en jouw functie bij het buitenschools begeleiden eerst even toelichten?  

Hoofdvragen 

 

2. Ken jij de term ‘schaduwonderwijs’? Wat kan je daarover vertellen?  

Schaduwonderwijs: is het geheel van schoolse activiteiten dat in een buitenschoolse context 
plaatsvindt, bijvoorbeeld: bijlessen, huiswerkbegeleiding, …. 

3. Kom jij met je werk in aanraking met (een van) deze (bijles, 
huiswerkbegeleiding, taalbaden, …) activiteiten?  

a. Op welke manier kom je met 
deze activiteiten in aanraking? 

b. Met welke activiteiten kom je 
in aanraking?  

c. Naar welke activiteiten 
verwijs je leerlingen door?  

d. Is er een bepaalde activiteit 
die vaker voorkomt dan 
andere? 

4. Waar vinden deze 
activiteiten in jouw 
context plaats? 

e. Worden de activiteiten 
door de school zelf 
georganiseerd of zijn het 
externe organisaties?  

 

5. Indien het externe 
organisaties zijn, is er een 
organisatie naar waar het 
meest wordt doorverwezen?  

I. Indien het externe 
organisaties zijn, hoe verloopt 
die communicatie?  

II. Is er een samenwerking 
tussen jouw werk en andere 
organisaties die activiteiten uit 
het schaduwonderwijs 
aanbieden?  

III. Indien het niet extern 
verloopt, hoe wordt de 
aanvraag binnen de school 
dan aangepakt?  
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6. Hoe gebeuren doorverwijzingen wanneer een Nederlandstalige 
leerling in het secundair onderwijs nood heeft aan 
huiswerkbegeleiding?  

a. Is dit proces voor elke leerling 
hetzelfde?  

b. Is deze aanpak 
schoolgebonden of is dit een 
manier van aanpak die 
doorgetrokken tussen 
verschillende scholen? 

c. Naar welk soort organisaties 
kan allemaal doorverwezen 
worden? 

7. Worden leerlingen opgevolgd na de doorverwijzing? f. Indien ja, Is dit afhankelijk van 
de organisatie waarnaar 
verwezen wordt? 

g. Hoe gebeurt die opvolging?  
8. Literatuur geeft aan dat leerlingen met een lagere sociaal-

economische klasse vaker nood hebben aan de activiteiten uit het 
schaduwonderwijs maar dat die door hen minder gevraagd wordt, 
ervaren jullie dit ook?  

a. Hebben jullie eventuele 
oplossingen om hiermee om 
te gaan?  

b. Kan elke leerling die nood 
heeft aan extra begeleiding 
geholpen worden?  
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Bijlage C: informed consent 

Masterthesis Agogische Wetenschappen: buitenschoolse begeleiding in Brussel  

 
Ik ben Bep Van Doorsselaere en voer voor mijn masterthesis in Agogische Wetenschappen 
onderzoek naar de vermarkting van naschoolse begeleiding in Brussel. Ik focus me voor dit 
onderzoek op het Nederlandstalige onderwijs in België. Voor dit onderzoek organiseer ik 
interviews met werknemers van het CLB en leerlingenbegeleiders of andere professionals met 
expertise omtrent het doorverwijzen van leerlingen. Het interview duurt maximum 1 uur en 
zou op 10/03/2022 plaatsvinden  
 

Ik ,……………………………………..(naam & voornaam), verklaar dat ik geïnformeerd ben over de aard, het 
doel, de duur van de studie en dat ik weet wat van mij verwacht wordt.  

 

Ik heb voldoende tijd gehad om na te denken en ik heb alle vragen kunnen stellen die bij me opkwamen 
en ik heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vragen. 

 

Ik begrijp dat mijn deelname aan deze studie vrijwillig is en dat ik vrij ben mijn deelname aan deze 
studie stop te zetten zonder dat ik hiervoor een reden moet opgeven. 

 

Ik begrijp dat er tijdens de studie persoonsgegevens over/van mij verzameld zullen worden en dat de 
onderzoeker de vertrouwelijkheid van deze gegevens verzekert overeenkomstig de Belgische 
wetgeving ter zake (Cf. AVG/GDPR). Door het document vanonder te ondertekenen stem je in met 
onderstaande punten. 

 

Ik stem in met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens volgens de modaliteiten die zijn 
beschreven in het onderdeel  “Privacy en vertrouwelijkheid”.  

 

Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens voor wetenschappelijke 
doeleinden.  

 

Ik geef toestemming voor de publicatie van de onderzoeksresultaten. Mijn naam wordt 
daarbij niet gepubliceerd en de vertrouwelijkheid van de gegevens is in elk stadium van het 
onderzoek gewaarborgd.  

 

Ik geef toestemming voor het delen van mijn gegevens met Belgische/Europese partners 

 

Ik geef toestemming voor het delen van mijn gegevens met  niet Europese partners 

 

Ik geef toestemming om vermeld te worden per citaat.   

 

Ik stem toe dat het interview opgenomen zal worden met een audio-/videorecorder.  
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Ik ga akkoord om deel te nemen aan de studie en met de verwerking van mijn persoonsgegevens.  

Ik heb een exemplaar ontvangen van het ondertekende informatie- en toestemmingsformulier.  

 

Indien er nog extra vragen zijn kan je contact opnemen met Bep Van Doorsselaere via 
bep.josee.l.van.doorsselaere@vub.be of via 0468/24.41.69 .  

 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de deelnemer 

 

 

 

 

Naam, voornaam, datum en handtekening van de onderzoeker: 

 

Van Doorsselaere, Bep, 23/2/2022  
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Bijlage D: labels na coderen 
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