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In het onderwijs en de leerlingenbegeleiding in Ne-

derland en Vlaanderen staat het tegemoet komen aan 

specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van 

leerlingen meer dan ooit centraal. We denken hierbij 

aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot Pas-

send Onderwijs in Nederland en het decreet betreffende 

maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijs-

behoeften (het zogenaamde M-decreet) in Vlaanderen. 

Om elk kind en elke jongere onderwijs en zorg op maat 

te kunnen bieden, is het belangrijk om zijn of haar spe-

cifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften, alsook de 

context waarin hij of zij functioneert, zo goed mogelijk 

in kaart te brengen. Daarom verdient diagnostiek een 

cruciale plaats in de leerlingenbegeleiding van vandaag. 

Diagnostiek gericht op kind én context kan diagnostici, 

leraren, ouders en andere betrokkenen in de onderwijs- 

en opvoedingsomgeving helpen om optimaal tegemoet 

te komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.

Van diagnostici werkzaam in de leerlingbegeleiding 

wordt veel verwacht. Zij worden niet alleen geacht vol-

gens methodologisch verantwoorde procedures te werk 

te gaan, maar dienen ook voldoende vakinhoudelijke 

kennis te bezitten om deze procedures of stappenplan-

nen een gepaste invulling te geven. Gepast betekent in 

de eerste plaats: afgestemd op de behoeften en vragen 

van de cliënt. Maar het betekent ook dat de leerling-

begeleider een beroep doet op relevante theoretische 

kaders en recente inzichten uit wetenschappelijk on-

derzoek, op de hoogte is van beschikbare diagnostische 
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middelen en hun kwaliteit, en zicht heeft op effectieve 

vormen van begeleiding of behandeling.

In tegenstelling tot vakgenoten van een gespecia-

liseerde tweede- of derdelijnsvoorziening in de jeugd-

hulphulpverlening, moet een begeleider in het on-

derwijs deze inhoudelijke deskundigheid bovendien 

kunnen aanwenden voor zeer uiteenlopende hulpvra-

gen. Vragen waarmee hij of zij te maken krijgt, betreffen 

bijvoorbeeld het onderkennen van dyslexie of dyscal-

culie; het zoeken naar een onderwijsaanbod dat afge-

stemd is op de cognitieve mogelijkheden van een an-

derstalige nieuwkomer; het nagaan of het gedrag van de 

leraar voldoende is afgestemd op het teruggetrokken ge-

drag van het kind; het beslissen over gepaste didactische 

maatregelen voor een begaafde leerling; het adviseren 

over de begeleiding van aandachtsproblemen van een 

leerling in de klas; het in kaart brengen van de precieze 

aard en ernst van externaliserend probleemgedrag; het 

onderzoeken hoe een kind of jongere het eigen (proble-

matisch) functioneren beleeft; enzovoort.

De wetenschappelijke kennis over elk van deze in-

houdelijke domeinen inclusief de implicaties voor di-

agnostiek en begeleiding is zo omvangrijk dat het een 

bijna onmogelijke taak is voor de diagnosticus om uit 

eigen beweging, via literatuurstudie, internet en/of na-

scholing, op de hoogte te blijven van de laatste stand 

van zaken betreffende dit omvangrijke werkveld. Deze 

overwegingen hebben een belangrijke rol gespeeld in 

het initiatief tot dit handboek en de revisie ervan. Negen 



KARINE VERSCHUEREN & HELMA KOOMEN

8

jaar na de eerste uitgave werd het tijd voor een update 

van de wetenschappelijke stand van zaken en de impli-

caties voor diagnostiek en aansluitende interventies. Op 

die manier kunnen diagnostici zich ervan verzekeren 

nog steeds volgens de meest recente inzichten te werk 

te gaan.

Handelingsgerichte benadering

Het handboek kan gepositioneerd worden in de hande-

lingsgerichte visie op diagnostiek die, vooral door het 

werk van Pameijer en Van Beukering (2015) breed ge-

dragen wordt binnen het onderwijsveld in Nederland en 

Vlaanderen. Met de opzet en inhoud van dit handboek 

trachten we een vakinhoudelijke bijdrage te leveren aan 

de verdere ontwikkeling en invulling van handelings-

gerichte diagnostiek binnen de context van onderwijs. 

Waar het werk van Pameijer en Van Beukering zich in 

de eerste plaats richt op de uitwerking van procedure-

le richtlijnen voor het diagnostische proces en hoe men 

de fasen van intake, strategie, onderzoek, indicering en 

advisering bij voorkeur doorloopt, legt dit handboek de 

nadruk op de inhoudelijke wetenschappelijke kennis 

die vereist is om de diverse diagnostische vragen te be-

antwoorden. 

Deze inhoudelijke kennis komt aan bod in 17 hoofd-

stukken, elk gericht op een bepaald domein van functio-

neren van het kind of de jongere (Deel II: Domeinen van 

functioneren van leerlingen), een aspect van de context 

(Deel III: Opvoedings- en onderwijscontext), of een bij-

zondere doelgroep in het onderwijs (Deel IV: Bijzonde-

re doelgroepen). Aan deze inhoudelijke hoofdstukken 

gaat een hoofdstuk vooraf dat de uitgangspunten van 

het diagnostische proces schetst (Deel I: Diagnostische 

procedure). De hoofdstukken zijn geschreven door Ne-

derlandse of Vlaamse auteurs die deskundig zijn op de 

betreffende domeinen.

De inzichten die in dit handboek worden beschre-

ven, gelden zowel voor het Vlaamse als het Nederlandse 

onderwijsveld. Soms zijn er wel verschillen tussen de Ne-

derlandse en Vlaamse terminologie, bijvoorbeeld ter aan-

duiding van onderwijssettings of begeleiders. Waar nodig 

en wenselijk worden beide benamingen gehanteerd.

Ten slotte willen we erop wijzen dat dit handboek 

niet uitsluitend gericht is op het basisonderwijs, maar 

ook op het secundair of voortgezet onderwijs. Publi-

caties over diagnostiek gaan vaker uit van de relatief 

overzichtelijke onderwijsleersituatie in het basison-

derwijs dan van de meer gecompliceerde situatie in het 

secundair of voortgezet onderwijs. Ook het handelings-

gerichte model, dat in dit handboek een prominente 

rol speelt, is vooral uitgewerkt voor het basisonderwijs. 

Dit betekent echter niet dat diagnostisch handelen niet 

belangrijk is in het secundair onderwijs of dat een han-

delingsgerichte benadering daarvoor niet geschikt zou 

zijn. Omdat de verdere uitbouw van het diagnostisch 

handelen in het voortgezet onderwijs volgens ons erg 

belangrijk is, wordt in de meeste hoofdstukken naar bei-

de onderwijsniveaus verwezen. De klemtoon kan, naar-

gelang het thema of de aanwezigheid van diagnostische 

middelen voor een bepaalde leeftijdgroep, wel verschil-

len tussen de hoofdstukken.

Belangrijke elementen in de opbouw

Hoewel de opzet van ieder hoofdstuk tot op zekere 

hoogte bepaald is door het specifieke domein, de spe-

cifieke context of de specifieke doelgroep die het on-

derwerp vormt, is er consistentie in de opbouw van de 

hoofdstukken in deel II, III en IV nagestreefd. Deze op-

bouw reflecteert de relevante aspecten van de inhoude-

lijke wetenschappelijke kennis die wij belangrijk achten 

voor het diagnostisch handelen.

Allereerst wordt een stand van zaken weergegeven 

betreffende de theorievorming en het empirische on-

derzoek over het thema of de doelgroep in kwestie. De 

betekenis van actuele wetenschappelijke kennis voor 

de kwaliteit van het diagnostisch handelen, mag niet 

worden onderschat. Deze kennis is nodig om de theo-

retische onderbouwing van een bepaald diagnostisch 

instrument te beoordelen, hypothesen over plausibele 

verklaringen van problemen in het functioneren van 
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leerlingen op te stellen, in een diagnostisch gesprek of 

een observatie relevante concepten voor ogen te hou-

den, enzovoort. Aldus vormt deze achtergrondkennis 

een wezenlijk en noodzakelijk onderdeel van de profes-

sionaliteit van de leerlingbegeleider-diagnosticus. Ge-

bruik van diagnostische middelen zonder de noodza-

kelijke wetenschappelijke bagage is niet voldoende om 

van professionele diagnostiek te kunnen spreken. 

Maar het beschikken over actuele theoretische en 

empirische achtergrondkennis is niet voldoende. Daar-

om besteden alle hoofdstukken in de tweede plaats aan-

dacht aan de vertaling van theorie en onderzoek naar de 

diagnostische praktijk: Wat impliceren de wetenschap-

pelijke inzichten voor het diagnostisch handelen? Wat 

zijn belangrijke aandachtspunten bij het verkennen van 

de problematiek in een intakegesprek, bij het opstellen 

van diagnostische hypothesen, bij de keuze van geschik-

te instrumenten of bij de interpretatie van de verkregen 

bevindingen? Behalve meer algemene implicaties voor 

het diagnostische proces, wordt in elk hoofdstuk ook een 

selectie van diagnostische middelen besproken. Diverse 

methoden komen in dit verband aan bod: tests, vragen-

lijsten, observatieschalen, interviews, enzovoort. Waar 

dit mogelijk was, is gekozen voor instrumenten waar-

voor duidelijke evidentie voor de psychometrische kwa-

liteiten beschikbaar is. Daarvoor werd in eerste instantie 

gekeken naar het oordeel van de Commissie Testaange-

legenheden Nederland (COTAN) en voor instrumenten 

in Vlaanderen ook naar het oordeel van het Coördina-

tieteam Antwerpen Psychodiagnostiek vzw (CAP vzw). 

Op die manier wordt ermee rekening gehouden dat een 

instrument met een goede normering voor Nederland 

niet noodzakelijk hetzelfde oordeel krijgt voor gebruik 

in Vlaanderen, en omgekeerd. Ook instrumenten die 

(nog) geen positief oordeel hebben gekregen, maar die 

beloftevol zijn qua psychometrische kwaliteiten of bij 

uitstek geschikt zijn voor handelingsadviezen, worden 

voor het voetlicht gebracht. Hetzelfde geldt voor inte-

ressante researchinstrumenten die theoretisch en psy-

chometrisch goed zijn onderbouwd, maar vanwege een 

gebrek aan normgegevens voor Nederland en Vlaande-

ren vooralsnog niet of beperkt kunnen worden ingezet 

in individueel diagnostisch onderzoek.

Ten slotte wordt in elk hoofdstuk ingegaan op de 

aansluiting tussen diagnostiek en advisering of hulpver-

lening. Een centraal idee in het handelingsgerichte wer-

ken is immers dat cliënten doorgaans niet alleen inzicht 

willen in hun probleem en de verklaring daarvan, maar 

ook uitzicht op een mogelijke aanpak. Conform deze 

gedachte wordt daarom telkens ingegaan op relevante 

aandachtspunten bij de vertaling van de conclusies uit 

diagnostisch onderzoek naar de begeleiding van leerlin-

gen, die direct of indirect via school en/of ouders kan 

plaatsvinden. Het gaat hierbij in veel gevallen slechts 

om een aanzet tot begeleiding meestal voldoende voor 

een algemene, indicerende vraagstelling, maar door-

gaans niet voor een specifieke invulling van de begelei-

ding (zie onderscheid indicerende vs. begeleidingsge-

richte diagnostiek, hoofdstuk Koomen & Pameijer). Aan 

de verdere uitwerking en implementatie van dergelijke 

interventies kan immers per thema een volwaardig boek 

worden gewijd. Niettemin hopen we de diagnosticus 

met dit handboek bij te staan bij zijn afweging van mo-

gelijke interventies.

Doelgroep

Het handboek is in de eerste plaats bedoeld voor de ver-

dere professionalisering van (school)psychologen en 

(ortho)pedagogen die werkzaam zijn in de onderwijs- of 

leerlingenbegeleiding en diagnostiek in hun takenpak-

ket hebben. Evenzeer is het bedoeld voor studenten in 

de (toegepaste) psychologie en pedagogische weten-

schappen die voor dergelijke functies worden opgeleid. 

Gezien de aard van de thema’s, kan het handboek ook 

bruikbaar zijn voor psychologen en (ortho)pedagogen 

werkzaam in de jeugdzorg en -hulpverlening. Daarnaast 

kan het interessant zijn voor jeugdartsen, schoolmaat-

schappelijk werkers, logopedisten en andere schoolex-

terne of -interne begeleiders. Ook voor begeleiders die 

zelf niet primair verantwoordelijk zijn voor het diagnos-

tisch proces, maar wel samenwerken met diagnostici 

en/of instaan voor preventieve screening voorafgaand 

aan individueel diagnostisch onderzoek en voor de 
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verdere concretisering en implementatie van de han-

delingsadviezen resulterend uit het diagnostisch onder-

zoek, kan het handboek nuttige inzichten verschaffen. 

De gedeelde kennis van diagnosticus en deze begelei-

ders kan immers bijdragen tot een betere samenwer-

king tussen beiden.

Overzicht hoofdstukken

In Deel I, hoofdstuk 1, laten Koomen en Pameijer de 

voornaamste modellen waarin richtlijnen voor diag-

nostische procedures zijn uitgewerkt de revue passe-

ren. Ook de verschillende soorten vraagstellingtypen en 

bijbehorende typen diagnostiek krijgen aandacht. Van 

die modellen is alleen het praktijkmodel handelingsge-

richte diagnostiek van Pameijer en Van Beukering (2015) 

specifiek ontwikkeld voor diagnostiek en advisering bij 

onderwijsleerproblemen. Drie cruciale inhoudelijke 

pijlers van een handelingsgerichte benadering worden 

in hoofdstuk 1 toegelicht. Ten eerste, de transactionele 

visie op ontwikkeling en problemen daarin, waarbij niet 

alleen kindfactoren, maar ook omgevingsfactoren en de 

afstemming tussen beide de aandacht van de diagnosti-

cus krijgen. Ten tweede, de gerichtheid op verandering 

en veranderbaarheid van kenmerken van kind of jonge-

re, omgeving en de afstemming tussen beide. Ten derde, 

de aandacht voor positieve kenmerken van kind en jon-

gere, school en gezin. Deze drie uitgangspunten komen 

als rode draad terug in de overige hoofdstukken van het 

handboek.

Deel II gaat in op de verschillende domeinen van 

functioneren van kinderen en jongeren waarmee een 

leerlingbegeleider in aanraking komt. De tien hoofdstuk-

ken beslaan samen de drie inhoudelijke domeinen die 

vaak worden onderscheiden in de leerlingbegeleiding: 

de cognitieve en leerontwikkeling, de sociaal-emotione-

le ontwikkeling en de schoolloopbaan. De behandelde 

thema’s zijn achtereenvolgens: rekenen (Ruijssenaars 

& van Luit), technisch lezen en spellen (Ghesquière & 

van der Leij), taalontwikkeling en taalproblemen (van 

Weerdenburg & van Hell), intelligentie (Resing & Ver-

schueren), leervermogen (Resing), aandachtsproces-

sen (Roeyers & Baeyens), executieve functies (Baeyens 

& Huizinga) motivatie in de klas (Vansteenkiste, Lens, 

Donche, & Aelterman), zelfconcept (Wouters, Verschu-

eren, & Gadeyne), en emotionele en gedragsproblemen 

(Bijttebier, Briers, Spilt, & Grietens). Zoals reeds aange-

geven, wordt telkens ingegaan op de theoretische en 

empirische achtergrond, de implicaties daarvan voor 

diagnostiek, een selectie van diagnostische middelen en 

de aansluiting tussen diagnostiek en advisering. In een 

aantal hoofdstukken is ook een praktijkvoorbeeld ter il-

lustratie toegevoegd.

Aangezien een op handelen gerichte diagnostiek 

een centrale plaats toebedeelt aan de (afstemming van 

de) omgeving in de verklaring en behandeling van pro-

blemen bij leerlingen, wordt in Deel III van dit handboek 

expliciet stilgestaan bij de diagnostiek van omgevings-

factoren. Zowel het gezin als de school zijn belangrijke 

contexten voor de ontwikkeling van kinderen en jonge-

ren. Deze worden behandeld in vier hoofdstukken. Na 

een hoofdstuk over opvoedingsfactoren en gezinsfunc-

tioneren (Colpin, Soenens, & Goossens), wordt gefocust 

op relaties met leeftijdgenoten (van Dijk & Orobio de 

Castro), het didactisch en pedagogisch handelen van 

leerkrachten (Vernooy, van Minderhout, & Koomen), 

en interacties tussen leerkrachten en individuele leer-

lingen (Spilt, Koomen, Verschueren, & Buyse). Door 

belangrijke concepten en onderzoeksbevindingen, di-

agnostische instrumenten en mogelijke interventies be-

treffende de opvoedings- en onderwijscontext expliciet 

aan de orde te brengen, hopen we ertoe bij te dragen 

dat de diagnostiek zich in de toekomst (nog) minder be-

perkt tot leerlingkenmerken alleen.

Ten slotte zijn in Deel IV drie hoofdstukken gereser-

veerd voor specifieke doelgroepen waarmee begeleiders 

in een onderwijscontext regelmatig werken: allochto-

ne leerlingen (Van de Vijver, Schittekatte, & Fontaine), 

leerlingen met een lichte verstandelijke beperking (Pon-

sioen, de Groot, & Maes) en begaafde leerlingen (Wij-

nekus & Pluymakers). Voor elke doelgroep gelden speci-

fieke aandachtspunten voor het diagnostisch handelen 

en het begeleiden, welke in de betreffende hoofdstuk-

ken onder de loep worden genomen.
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De meeste hoofdstukken zijn een herziening en update 

van hoofdstukken uit de vorige editie. Het hoofdstuk 

‘Intelligentie en leervermogen’ werd opgesplitst in twee 

afzonderlijke hoofdstukken: ‘Intelligentie’ en ‘Leerver-

mogen’. Op die manier wilden we meer ruimte maken 

voor de bespreking van het Cattell-Horn-Carroll (CHC) 

model van intelligentie dat recent, vooral in de leerlin-

genbegeleiding in Vlaanderen, opgang maakt. Verder 

werd een hoofdstuk toegevoegd over ‘Executieve func-

ties’, vanwege de aandacht die zij recent in wetenschap-

pelijk onderzoek en in de begeleiding van leerlingen 

krijgen. Ten slotte werd ook een hoofdstuk toegevoegd 

over ‘Didactisch en pedagogisch handelen van leer-

krachten’, omdat steeds duidelijker wordt dat het (pro-

blematisch) functioneren van leerlingen op school niet 

los kan worden gezien van het algemene didactische en 

pedagogische handelen van de leraar. Om diverse re-

denen zijn twee hoofdstukken uit de vorige editie niet 

meer opgenomen. In totaal telt het handboek hierdoor 

één hoofdstuk meer.
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