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De psychologisch consulent neemt hier zijn rol op als
psychodiagnosticus en psychologisch dienstverlener.
De psychologisch consulent brengt onderwijsbehoeften in
kaart en zet gepaste interventies op.
Hij/zij heeft een ondersteunende functie t.o.v. leerkrachten en ouders en biedt interventies en gesprekken met
leerlingen aan.
Hij/zij werkt samen met het CLB en voert hierbij ook aangewezen diagnostische taken uit. Hier maakt de consulent
tevens de vertaalslag van psychodiagnostische terminologie
naar het leerkrachtenteam.
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Kinderen en jongeren die tijdelijk of permanent specifieke
hulp nodig hebben, kunnen les volgen in het buitengewoon
onderwijs. Hier wordt naast onderwijs ook opvoeding,
verzorging en therapeutische begeleiding aangeboden.
Het doel is het stimuleren van de totale persoonlijkheidsontwikkeling. Het reguliere onderwijs kan voor deze
doelgroep onvoldoende tegemoet komen aan de specifieke
opvoedings- en onderwijsbehoeften.

De ‘psychologisch consulent’1 kan ingezet worden in:
Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs
Het buitengewoon kleuteronderwijs laat kleuters van 2,5
tot 6 jaar toe. Kinderen tussen 6 en 13 (uitzonderlijk 14)
jaar kunnen terecht in het buitengewoon lager onderwijs.
Zowel buitengewoon kleuter- als lager onderwijs is opgedeeld in een aantal types, naargelang de zorgvraag.
Buitengewoon Secundair Onderwijs
In het Buitengewoon Secundair Onderwijs (BuSO) kunnen
jongeren van 13 tot 21 jaar terecht.
In het BuSO bestaan dezelfde types als in het buitengewoon lager onderwijs, behalve het basisaanbod. Binnen de
verschillende types spreekt men over opleidingsvormen.
Die hebben telkens andere doelstellingen in functie van de
toekomst van de jongere.

De ‘psychologisch consulent’ fungeert als zorgcoördinator en teamlid binnen het zorgteam van het buitengewoon
onderwijs.
De psychologisch consulent ondersteunt de leerling, de leerkracht, de ouders en de school in activiteiten gericht op:
• Onderwijsloopbaanbegeleiding
• Psychosociale begeleiding
• Onderwijsleerprocessen en cognitieve ontwikkeling
• Adaptieve vaardigheden
Troeven van de psychologisch consulent:
• Kennis en vaardigheden m.b.t. handelingsgericht werken
• Geoefende gespreks- en coachingsvaardigheden

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie
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