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Individueel aangepaste curricula in het gewoon onderwijs 

1 Inleiding 

Inclusief onderwijs houdt in dat elke school openstaat voor elke leerling, ongeacht de aard en de 
intensiteit van de specifieke onderwijsbehoeften. De katholieke dialoogschool is een inclusieve 
school waarin alle leerlingen samen leren en samen leven in verscheidenheid. In die school hebben 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun plaats en neemt de school de verantwoordelijk-
heid om alle leerlingen goed onderwijs te bieden via een continuüm van zorg. Ze doet dit vanuit 
een inclusieve grondhouding en wil daarbij alle leerlingen goed onderwijs bieden in het gewoon 
onderwijs: 

• via het gemeenschappelijk curriculum (GC); 

• handelingsgericht en flexibel; 

• met redelijke aanpassingen binnen het gemeenschappelijk curriculum; 

• waar nodig en mogelijk met een individueel aangepast curriculum (IAC). 

In dit artikel focussen we op dat laatste. We geven een aantal voorbeelden van IAC, koppelen de 
regelgeving aan de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en geven enkele handvatten voor scho-
len om een IAC-traject uit te bouwen. 

2 Nood aan een IAC 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben het recht om zich in te schrijven in het ge-
woon onderwijs. Zij hebben daarbij recht op redelijke aanpassingen. De regelgeving maakt een on-
derscheid tussen leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum kunnen volgen (en dus een ge-
wone studiebekrachtiging, zoals een getuigschrift of diploma kunnen behalen) en leerlingen die aan-
gewezen zijn op een individueel aangepast curriculum. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die het gemeenschappelijk curriculum volgen, heb-
ben een onverkort recht op inschrijving in het gewoon onderwijs. Leerlingen met een gemotiveerd 
verslag vallen hieronder. Het CLB kent dit gemotiveerd verslag toe als, na het doorlopen van een 
handelingsgericht diagnostisch proces door het CLB, blijkt, dat er naast de acties vanuit de brede 
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basiszorg en verhoogde zorg, nood is aan bijkomende inzichten en ondersteuning om een leerling 
maximale ontwikkelkansen te geven. 

Dat een leerling nood heeft aan een individueel aangepast curriculum moet blijken uit een verslag, 
opgemaakt door het CLB. Enkel die leerlingen die beschikken over een verslag, een verslag zoals 
vermeld in artikel 15 van het decreet bao en artikel 294 van de Codex Secundair Onderwijs, komen 
in aanmerking voor een IAC. 

Een verslag biedt ouders en leerling de keuze: een onderwijsloopbaan in het gewoon onderwijs 
of een onderwijsloopbaan in het buitengewoon onderwijs. Wanneer een leerling die beschikt 
over een verslag ervoor kiest om studievoortgang te maken in het gewoon onderwijs, spreken we 
over een IAC-traject. Elk verslag, ongeacht type of opleidingsvorm, laat toe te kiezen voor een IAC -
traject in het gewoon onderwijs. 

Wanneer men kiest voor een traject in de gewone school schrijft de school de leerling in ‘onder ont-
bindende voorwaarde’ en start in overleg (school, ouders, leerling, clb, ondersteuner, externen…) 
met alle partijen het proces van afweging van de redelijkheid van de noodzakelijke aanpassingen. 
Leidt de afweging van de aanpassingen door de school, in overleg met alle partijen, tot de beslissing 
‘redelijk’, dan wordt de inschrijving van de leerling gerealiseerd. Zo niet wordt de inschrijving ont-
bonden. Het is eigen aan een individueel aangepast curriculum dat er voor de leerling redelijke aan-
passingen, ook met betrekking tot het curriculum, geboden worden.  

Zowel voor het basis- als voor het secundair onderwijs is het belangrijk dat er zoveel mogelijk naar 
gestreefd wordt om leerlingen studievoortgang te laten maken binnen het GC. Via een GC blijven 
leerlingen immers in aanmerking komen voor reguliere studiebekrachtiging. Slechts als alle moge-
lijkheden binnen een GC voldoende zijn onderzocht kan de overstap naar een IAC-traject aangewe-
zen zijn. IAC leiden in principe niet tot een gewone certificering. 

Voor alle regelgeving rond een IAC verwijzen we je graag naar de themapagina en meer specifiek 
naar de mededeling “Leerlingen met een verslag inschrijven in het gewoon onderwijs”. 

3 Wat is een IAC? 

Op basis van de regelgeving (decreet bao art 3, 24°/1 en Codex Secundair Onderwijs art 3, 15°/2) 
komen we tot de volgende kenmerken van een individueel aangepast curriculum (IAC): 

• een curriculum waarbij de doelen op maat van de leerling met een verslag worden geformu-
leerd; 

• een curriculum waarbij de doelen op maat van de leerling worden gekozen door de klassenraad 
in afstemming met de ouders, waar mogelijk de leerling, de CLB-medewerker en eventuele ex-
terne ondersteuners; 

• een curriculum waarbij men vertrekt van de ontwikkelingsdoelen en de doelen die het bereiken 
van de eindtermen beogen (bao) of de leerplandoelen van de betrokken opleiding (secundair on-
derwijs); 

• indien noodzakelijk voor de leerling kan men zich ook baseren op de ontwikkelingsdoelen van 
het buitengewoon onderwijs (bao en secundair onderwijs) of in het secundair onderwijs op de 
opleidingsprofielen van opleidingsvorm 3; 

• het curriculum wordt naargelang de studievoortgang van de leerling aangepast; 

• er wordt gestreefd naar maximale ontplooiing en een zo volwaardig mogelijke participatie van 
de leerling aan het klas- en schoolgebeuren in de school voor gewoon onderwijs; 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/individueel-aangepast-curriculum
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• in het secundair onderwijs beoogt dit curriculum ofwel de participatie aan de maatschappij, 
eventueel in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is, ofwel de arbeidsdeelname in een 
omgeving waar in ondersteuning voorzien is, ofwel de tewerkstelling in een werkomgeving waar 
in ondersteuning voorzien is, ofwel de tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, ofwel de ver-
dere studies. 

De regelgeving is duidelijk. Of je zit in een GC of in een IAC. Tussenvormen bestaan niet. Indien 
doorheen de schoolloopbaan van de leerling blijkt dat de individuele doelen toch nauw aansluiten 
bij de gemeenschappelijke doelen, dan is het belangrijk om, in overleg met alle betrokkenen, na te 
gaan of de leerling terug kan schakelen naar een gemeenschappelijk curriculum in het secundair on-
derwijs. De leerling moet dan wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden om onder meer in aanmer-
king te komen voor de reguliere studiebekrachtiging. Daarvoor zal er meestal een gelijkwaardig-
heidsaanvraag bij de onderwijsinspectie nodig zijn. Zie de themapagina en meer specifiek naar de 
mededeling “Handleiding voor de realisatie van kwaliteitsvolle IAC”. 

Een leerling met een verslag komt vanaf de inschrijving (ook onder ontbindende voorwaarde), in 
aanmerking voor ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk of vanuit een school voor buiten-
gewoon onderwijs. Voor meer info zie website. 

4 Wat is de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen? 

4.1 Visie op inclusie 

In overeenstemming met het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, liet Ka-
tholiek Onderwijs Vlaanderen zich bij de ontwikkeling van haar visie rond IAC, inspireren door de 
definitie van inclusief onderwijs van Giangreco. 

‘Een individueel aangepast curriculum in de context van het gewoon onderwijs gaat over het ge-
meenschappelijk curriculum met een eigen spoor’ (Giangreco, 1998). 

Giangreco stelt dat binnen inclusief onderwijs: 

• alle leerlingen welkom zijn; 

• we in onze klassen een gewone verdeling zien zoals in de maatschappij; 

• leeftijdsgenoten essentieel zijn opdat er op die manier wederzijds effect kan plaatsvinden op 
‘het zijn’ en het leren van elkaar; 

• leerlingen in hun natuurlijke omgeving naar school gaan; 

• er een evenwicht is tussen sociaal-emotioneel leren en schools leren; 

• er een permanent proces plaatsvindt van zoeken, handelen en bijsturen; 

• sommige leerlingen het gemeenschappelijk curriculum met een eigen spoor volgen. 

‘Een individueel aangepast curriculum is dan een doorgedreven redelijke aanpassing vanuit de 
specifieke onderwijsbehoeften van die leerling in die specifieke context’, die verder bouwt op 
het al uitgewerkte zorgbeleid in de fases van brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van 
zorg. 

4.2 Vertrek van het gemeenschappelijk curriculum 

We benaderen elke leerling vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief. Bij het realiseren van 
een individueel aangepast curriculum nemen we altijd het programma van de klasgroep, de 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/individueel-aangepast-curriculum
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/86daf1de-dd09-471b-b5e3-9aaeb422cb24/attachments/MLER_149_Handleiding%20realisatie%20van%20kwaliteitsvolle%20individueel%20aangepaste%20curricula.pdf
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mogelijkheden van de leerling en het gemeenschappelijk curriculum als vertrekpunt. Op die manier 
streven we naar maximale participatiekansen en maximaal leerrendement. 

De goedgekeurde leerplannen (voor het basisonderwijs ZILL en voor het secundair onderwijs de vak-
leerplannen, het gemeenschappelijk funderend leerplan, het gemeenschappelijk leerplan ICT en de 
leerplannen van de basisoptie(s)) zijn daarbij referentie- en inspiratiebron. Op die manier leggen 
we ook voor leerlingen die een IAC-traject volgen de lat hoog. We hanteren het gemeenschappelijk 
curriculum voor hen op een flexibele wijze. 

4.3 Maak een IAC-plan op 

Binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen hanteren we de volgende terminologie:  

4.3.1 Gewoon onderwijs 

• Leerlingen met SOB met en zonder gemotiveerd verslag binnen het gemeenschappelijk curriculum 
o basisonderwijs: zorgplan 
o secundair onderwijs: begeleidingsplan 

• Leerlingen met SOB met een verslag binnen een IAC 
o basisonderwijs: IAC-plan 
o secundair onderwijs: IAC-plan 

4.3.2 Buitengewoon onderwijs 

• Handelingsplan, decretaal bepaald 

Ook leerlingen die studievoortgang maken op basis van een IAC, hebben recht op een kwaliteits-
volle, planmatige aanpak. Via een IAC-plan zoeken we een antwoord op deze vragen: 

• ‘Wat doen de andere leerlingen tijdens de les?’ 

• ‘Hoe zal deze leerling gezien zijn mogelijkheden en beperkingen participeren aan de les?’ 

• ‘Welke aanpassingen zijn daarbij nodig?’ (Mortier, 2010). 

Een IAC-plan is dynamisch en kadert binnen een proces van systematisch planmatig handelen en 
transparante en open communicatie. Een IAC-plan staat stil bij deze aspecten: 

• Een brede beeldvorming: wie is deze leerling, in welke klasgroep zit hij? 

• Een doelbepaling op maat: hoe kan de leerling zich optimaal ontwikkelen en aansluiten bij de 
leeractiviteiten van de klasgroep? 

• De organisatie van de gepaste ondersteuning en noodzakelijke aanpassingen. Het gaat over aan-
passingen aan de omgeving, maar ook educatief, als sociaal en gedragsmatig: wie doet wat? 

Wat het laatste aspect betreft, is het belangrijk dat we op geregelde basis bijsturen. IAC-plannen 
zijn een concretisering van de beschreven visie in een specifieke situatie. Aangezien IAC-trajecten 
maatwerk zijn, is regelmatig overleg aangewezen. Tijdens het overleg gaan betrokkenen in gesprek 
over de realisatie van de doelen. 

Voor meer informatie rond de opmaak van een IAC-plan verwijzen we je graag naar de themapagina 
en meer specifiek naar de mededeling “Handleiding voor de realisatie van kwaliteitsvolle IAC”. 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/individueel-aangepast-curriculum
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/86daf1de-dd09-471b-b5e3-9aaeb422cb24/attachments/MLER_149_Handleiding%20realisatie%20van%20kwaliteitsvolle%20individueel%20aangepaste%20curricula.pdf
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4.4 Verbindende samenwerking 

Het realiseren van een IAC kan in de praktijk alleen maar slagen in verbindende samenwerking en 
vraagt regelmatig overleg met alle partijen waaronder de leerling zelf, zijn ouders en de ondersteu-
ner. 

Verbindende samenwerking verwijst naar een verbond, een engagement van alle betrokken partijen 
om het gezamenlijk doel, in concreto inclusief onderwijs, te realiseren. Dit engagement is een uit-
daging die gekenmerkt wordt door samen zoeken in respect voor de gelijkwaardigheid van alle part-
ners. Professionele deskundigheid, ervaringsdeskundigheid en wijsheid worden hierbij elke keer op-
nieuw samengelegd om het gezamenlijke doel, met name een IAC, te realiseren. Dit verbond wordt 
gekenmerkt door grote openheid en samen zoeken naar gedragen acties vanuit erkenning van ieders 
waarheid en expertise. 

Individueel aangepaste curricula zijn onlosmakelijk verbonden met het kiezen voor een katholieke 
dialoogschool als een inclusieve school. Elk IAC is maatwerk, vraagt creativiteit en ‘out of the box’ 
denken. ‘Het’ individueel aangepaste curriculum bestaat niet, elk IAC is specifiek en op maat: voor 
deze leerling, met deze mogelijkheden, in deze context en met dit toekomstperspectief. 

Een IAC-traject opstarten betekent een gezamenlijke zoektocht opstarten die nooit af zal zijn. Als 
team zul je voor heel wat uitdagingen komen te staan, maar die zullen je ongetwijfeld sterker ma-
ken en nieuwe mogelijke wegen laten zien, ook voor andere leerlingen. 

Door samen in te zetten op de realisatie van kwaliteitsvolle IAC-trajecten werken we mee aan inclu-
sieve schoolontwikkeling en bijgevolg ook aan de realisatie van een inclusieve maatschappij  

4.5 Ondersteuning door Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is in deze een partner die je mee kan ondersteunen en begeleiden. 
IAC zijn vernieuwingsprocessen, processen die gekenmerkt worden door zoeken en groeigericht han-
delen in situaties waarbij de te verwachten leeruitkomst geen vaststaand gegeven is. Het is eigen 
aan vernieuwingsprocessen dat je in eerste instantie een zekere handelingsverlegenheid en onzeker-
heid ervaart. Het is goed om daarbij te weten dat er zich op dat vlak in Vlaanderen ook al goede 
praktijken ontwikkeld hebben en dat je er als school niet alleen voor staat. 

Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling zijn verbonden aan de ondersteuningsnetwerken. 
Zij zetten in op professionalisering van ondersteuners en ondersteunen individuele casuïstiek met 
effect tot op de klasvloer in de fase van uitbreiding van zorg en individueel aangepaste curricula. 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft er expliciet voor gekozen om de pedagogisch begeleiders 
competentieontwikkeling de opdracht te geven IAC-trajecten mee te ondersteunen. PBC kunnen een 
bijdrage leveren bij de procesmatige begeleiding met betrekking tot: 

• grenssituaties GC versus IAC, waarbij verkend wordt of er toch nog mogelijkheden zijn binnen 
het GC; 

• de afweging van redelijke aanpassingen bij inschrijving onder ontbindende voorwaarde of na de 
opmaak van een verslag bij gewijzigde noden; 

• de vormgeving van het IAC, o.a. van een IAC-plan; 

• transitiemomenten: overgangen kleuter-lager, lager-secundair, secundair-hoger onderwijs, se-
cundair-dagbesteding of tewerkstelling, … 
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Als school kan je dus altijd op hen beroep doen. De lijst van de pedagogisch begeleiders competen-
tieontwikkeling is terug te vinden op de themapagina “Individueel aangepast curriculum”. Je kan 
ook steeds je schoolbegeleider aanspreken. 

De pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling werken nauw samen met de Dienst Curriculum 
& vorming rond inhoudelijke vragen over het GC en over de grens met het IAC. Bij de Dienst Leren-
den kun je aankloppen met vragen over de regelgeving en het verloop en de invulling van het afwe-
gingsproces bij redelijke aanpassingen. 

5 Enkele IAC -trajecten in de praktijk 

5.1 Sam 

Sam zit dit schooljaar in de derde kleuterklas. Sam heeft een verslag type 9. De school koos dit 
schooljaar voor twee groepen 2-3 kleuterklasjes. 

Sam zorgt voor heel wat onrust in de klas. De kleinste verandering maakt dat Sam gaat slaan, bij-
ten, roepen en wenen. Sam loopt ook altijd weg, de klas uit. Dit wegloopgedrag baart de juf en de 
school veel zorgen. Ogen en handen te kort. Sam heeft daarom nood aan heel wat rustmomenten en 
ontwikkelstappen op strikt eigen tempo. 

Bij de start van het schooljaar buigt de school zich over de redelijke aanpassingen. De ouders, het 
CLB, de ondersteuner, de zorgcoördinator, de juf en de leerkracht LO sluiten aan. Ook de juf van de 
tweede kleuterklas en de juf van de andere 2-3 kleuterklas sluiten aan. Ook de preventieadviseur 
sluit aan en denkt mee over hoe het wegloopgedrag veilig kan begrensd worden. 

Er worden grote knopen doorgehakt: 

• Na lang overwegen en overleg besluiten de juffen de kleutergroep 2-3 van Sam vijf leerlingen 
minder groot te maken dan de andere kleutergroep 2-3. 

• De school investeert in specifieke panieksloten waardoor Sam niet verder komt dan de gang 
wanneer hij wegloopt. De preventieadviseur zorgt ervoor dat dit alles veilig en conform de 
brandveiligheid geïnstalleerd is. 

• In het IAC wordt er voor Sam specifiek gefocust op 8 doelen binnen de ontwikkelvelden: zelfre-
gulerend vermogen, relationele vaardigheden, omgaan met gevoelens en behoeften en waar-
dengevoeligheid en normbesef. 

Samen met de ondersteuner zoekt de juf naar specifieke hoekverrijking en een eigen concrete dag-
lijn waarbij Sam ook als de ondersteuner niet extra in de klas is, de juf met Sam in de klasgroep aan 
de slag gaat. De juf gaat er vanuit dat Sam mee doet met de klas, maar weet dat daarvoor activitei-
ten op maat steeds klaar moeten liggen. Het is een heuse opdracht. 

Als Sam ongeduldig wordt, de kring te lang duurt, de activiteit mis loopt … kan hij in zijn vertrouwd 
klashoekje even ”zijn” of aan de slag met zijn opdrachtenrek of geliefkoosd speelgoed. Dit eigen 
hoekje was een must voor Sam maar ook voor de Juf. Het brengt rust! 

Het eigen klashoekje werkt ook zeer preventief naar het wegloopgedrag. De man van de juf maakte 
voor Sam dit klashoekje. 

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/e65b8020-2784-4fb5-8e38-aeb38e12d65e/attachments/TLER_040_Lijst%20Pedagogisch%20begeleiders%20competentieontwikkeling.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/e65b8020-2784-4fb5-8e38-aeb38e12d65e/attachments/TLER_040_Lijst%20Pedagogisch%20begeleiders%20competentieontwikkeling.pdf
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/individueel-aangepast-curriculum
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Wekelijks is er heel wat informeel overleg tussen de juf, de zorgcoördinator en de ondersteuner. 
Om de zes weken is er een evolutieoverleg gepland. De effectmeting van “de redelijke aanpassin-
gen” en de aanpak van “wie doet wat” zorgt voor de nodige transparantie, systematiek en samen-
werking. De doelen worden aangescherpt, … 

5.2 Arjen 

Arjen is 11 jaar. Hij heeft diagnose ODD en ADHD. Arjen heeft een verslag type 3. 

Arjen is pienter en leergierig. Toch loopt het van bij de start van de les heel snel mis. Op de speel-
plaats en de vrije momenten kan Arjen zijn tijd zeer moeilijk invullen en organiseren. 

Arjen uit zijn emotie dan snel door te spuwen, te slaan, te schoppen en te verwijten. 

Arjen heeft uitgesproken nood aan “zijn” en “rust” momenten. Arjen schippert vaak tussen ‘ver-
trouwen en wantrouwen’. 

In het startoverleg wordt de opmaak van het IAC plan besproken met de ondersteuner, de leer-
kracht, de zorgcoördinator, de ouders, het CLB en de ambulante thuisbegeleiding. 

Ieder is het er over eens dat het cognitief leren voor Arjen op zich niet echt een probleem is. Arjen 
wordt door zijn constant wisselen tussen rust en onrust, wantrouwen en vertrouwen te vaak geremd 
in zijn cognitief leren. Soms komt hij daardoor meerdere dagen niet tot cognitieve taken. 

Het IAC plan focust dan ook vooral op doelen rond relationele vaardigheden. 

Naast de specifieke doelen voor Arjen zal de ondersteuner en het ondersteuningsnetwerk ook inzet-
ten op het sterker maken van de leerkracht en het schoolteam. Er wordt een traject uitgetekend 
waarin het schoolteam sterker wordt in de emotionele ontwikkeling van een jongere. De metafoor 
van ‘De draad’ (Vignero 2012) wordt in dit traject aangebracht. Het is knap dat de directie kiest 
voor het sterker maken van het team. Naast de juf van Arjen is het belangrijk dat het gedrag van 
Arjen door iedere leerkracht begrepen wordt. Zo zal de leerkracht die toezicht doet op de 
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speelplaats het pittig gedrag van Arjen beter begrijpen en gepast handelen in de zin van wat Arjen 
kan en aankan. 

De doelen in het IAC plan worden door deze insteek concreet geformuleerd op het vlak van: afstand 
en nabijheid, begrenzen, communicatie, relaties en activiteiten. 

In samenwerking met het ondersteuningsnetwerk legt de school verbinding met een multi functio-
neel centrum (MFC). 

Arjen mag om de veertien dagen een halve dag meewerken op de manege van het MFC. In de ma-
nege ligt de focus op samen doen en samen uitvoeren van verzorgende taken. Het inlassen van deze 
buitenschoolse activiteit brengt rust bij de leerkracht. 

Het ondersteuningsnetwerk adviseert in de realisatie van een ‘zijn’ ruimte in de school. Na de in-
breng van de klusjesman heeft Arjen zijn ‘zijn’ ruimte. 

Tijdens het evolutieoverleg komen alle partijen tot een effectmeting. Allen stellen vast dat de 
voorop gestelde doelen vooral tijd vragen en volharding. Het is anders dan een puur cognitief doel. 
Het is niet altijd voorspelbaar en even inschatbaar … maar vooral samen volhouden en volharden in 
de vooropgestelde persoonlijke doelen … 

5.3 Akram 

Akram is een jongen met een verslag type basisaanbod OV3. Zijn ouders hebben, zoals alle ouders, 
hoge verwachtingen. Ze willen de lat hoog leggen voor Akram en kiezen heel bewust voor een tra-
ject in het gewoon onderwijs. De school twijfelt soms of datgene wat de ouders verwachten ook wel 
realistisch is. Met hulp van de ondersteuner en een pedagogisch begeleider competentieontwikke-
ling heeft de school geleerd hoe ze met de ouders in gesprek kunnen gaan. De stem van elke part-
ner rond de tafel is daarbij evenwaardig. Zowel successen als bezorgdheden komen aan bod tijdens 
het overleg, maar vooral de acties voor de komende periode krijgen heel veel aandacht. De ouders 
van Akram voelen dat de lat ook voor hun zoon hoog gelegd wordt en zijn de school daar heel dank-
baar voor. De school houdt, binnen krijtlijnen van hun eigen pedagogisch project, rekening met de 
punten die de ouders aanhalen tijdens het overleg. 
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