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1. Doel van de procedure  

De procedure Doelstellingen en handelingsplan heeft tot doel: 

 de medewerkers van De Steiger informeren, zodat zij weten welke acties en beslissingen 
moeten genomen worden in het kader van handelingsplanning. 

 de begeleiding van gebruikers vorm te geven, gebaseerd op hun specifieke noden en 
mogelijkheden. 

 maximale inspraak garanderen van gebruikers en medewerkers.  

 de begeleiding systematisch laten verlopen  

2. Toepassingsgebied 

 De procedure doelstellingen en handelingsplan moet gekend zijn en toegepast worden door 
de medewerkers die verantwoordelijkheid dragen op pedagogisch vlak binnen De Steiger. 

3. Termen en definities 

 Doelstellingen: vooropgestelde doelen die geënt zijn op de specifieke noden en 
mogelijkheden van de jongere of groep jongeren en zo SMART mogelijk geformuleerd 
worden. 

 Handelingsplanning: cyclisch proces van beeldvorming, planning, handelen en  evalueren 
teneinde de begeleiding van de jongere vorm te geven en ontwikkeling van de jongere te 
stimuleren. 

 Handelingsplan: het document waarin handelingsplanning resulteert 

 Kindvergadering/IHP-bespreking: IHP bespreking die 3 keer per schooljaar doorgaat; 
interdisciplinair worden alle kinderen besproken en op basis van alle beschikbare info 
worden de IHP’s bijgewerkt 

 Sociaal en emotionele ontwikkeling (kader Došen): Om je begeleidingsstijl goed bij het kind 
aan te laten sluiten is het nodig dat je weet wat het niveau van de (sociaal) emotionele 
ontwikkeling is. Prof. dr. A. Došen beschreef deze fasen. Het stelt je in staat doelgericht en 
doordacht te handelen. 

4. Voorwaarden  

 De Steiger hanteert een stapsgewijze procedure om het opstellen van doelstellingen en het 
handelingsplan correct te laten verlopen.  
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 De diensthoofden en orthopedagogen zien toe op het correct opvolgen en het juiste verloop 
van de procedure (zoals omschreven) en zijn de eindverantwoordelijken. 

5. Verwante documenten en hulpmiddelen 

Volgende documenten en hulpmiddelen zijn van belang bij de procedure:  

 Blanco Individueel Handelingsplan (IHP) 

 Het gebruikersdossier 

 Cursusboekje SEO Dosen (zie kwaliteitshandboek – VTO) 

 SEO Dosen vorming De Steiger – Veerle Vuylsteke (zie kwaliteitshandboek – VTO) 

 SEO in een kwartier (zie kwaliteitshandboek – VTO) 

6. Werkwijze – stappenplan 

Stappen Wie Wat 

STAP 1 
Eerste aanzet 

Orthopedagoog Op basis van de intake en onthaalgegevens 
wordt een eerste aanzet tot IHP gemaakt – 
beeldvorming opgesteld 

STAP 2 
Uitnodiging IHP 
bespreking 

Orthopedagoog Uitnodiging IHP bespreking team 

 Locatie/uur/datum 

 Opdracht aan IB’s – 
zorgvragen/doelstellingen 
voorbereiden 

o Registreren In LVS – 
Individueel begeleider  

STAP 3 
Voorbereiding IHP 
Bespreking 

Individueel 
begeleider 

Zorgvraag – mogelijke doelstellingen schriftelijk 
voorbereiden en registreren in LVS ) Individueel 
begeleider 
Gesprek aanknopen met je IB-kind 
 

STAP 4 
IHP bespreking 

Orthopedagoog 
Maatschappelijk 
werker 
Teamleden 
leefgroep 

Kind wordt besproken in team. Doelstellingen 
worden in team vastgelegd 

STAP 5 
Opmaken IHP 

Orthopedagoog Orthopedagoog stelt op basis van alle 
verkregen info het IHP op. 
IHP wordt opgenomen in LVS – individueel 
handelingsplan 
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STAP 6 
Bespreking met kind 

Individueel 
begeleider 

IHP wordt besproken met het IB kind 
Schriftelijke weerslag wordt opgenomen in LVS 
– individueel begeleider 

STAP 7 
Terugkoppeling en 
input context – 
externe diensten 

Orthopedagoog 
en/of 
maatschappelijk 
werker 

Terugkoppeling naar en input van de 
context/consulenten via rondetafelbespreking. 
Registratie in LVS – officieel overleg 
Enkel contact met de context (bezoeken) – 
registratie in LVS – contact context 

STAP 8 
Handelen volgens 
afspraken/strategieën 
IHP 

Pedagogische 
medewerkers 
Team leefgroep 

Er wordt gehandeld volgens de afspraken die 
zijn gemaakt in het IHP 
De teamleden kennen de inhoud van de IHP’s 
voor de kinderen uit hun leefgroep. 

STAP 9 
Cyclus 2 

Aanvang zelfde 
cyclus voor de 
volgende ‘ronde’ 
IHP-besprekingen 
en 
vervolgstappen 
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