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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 

4. Voorwaarden  

 De Steiger hanteert een stapsgewijze procedure om het opstellen van doelstellingen en 
handelingsplan correct te laten verlopen.  

 De diensthoofden 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) 

 Tool: Schalock – 8 domeinen van kwaliteit van bestaan 

 Het gebruikersdossier 

6. Visie 

Handelingsplanning is een relatief jong concept binnen de hulpverlening. Volgens Rink & Van Lokven (1986) 

verwijst de term ‘handelingsplanning’ naar “het gebeuren waarbij functionarissen zich beraden over de 
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manier waarop de leefsituatie van hun cliënten verbeterd kan worden ten gevolge van hun eigen optreden 

naar die cliënten toe”. 

Zoals deze definitie suggereert, betreft het een 

proces gekenmerkt door dynamiek en 

betrokkenheid, maar dient ook het permanente 

karakter ervan beklemtoond te worden. Het betreft 

immers een terugkerend cyclisch proces dat 

volgende stappen omvat: beeldvorming – planning – 

handelen – evalueren – beeldvorming - … 

Handelingsplanning is bij uitstek een taak die gelinkt 

wordt aan de figuur van de orthopedagoog. Echter, 

een handelingsplan mag geenszins beperkt blijven 

tot het pedagogische luik, maar dient concrete 

doelstellingen en strategieën te bevatten op medisch, sociaal en psychologisch vlak en andere 

relevante levensgebieden.  

Daarom heeft het IPO en internaat wat betreft de betrokkenheid van functionarissen bewust gekozen voor 

een participatiemodel. Dit houdt in, dat we het handelingsplan beschouwen als een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van enerzijds zowel IPO als internaat en anderzijds een multidisciplinaire 

verantwoordelijkheid van opvoeders/begeleiders en betrokken deskundigen zoals de orthopedagoog, 

verpleegkundige, kine, … 

Alle betrokkenen zitten op gelijkwaardige basis samen om tot een allesomvattend en concreet 

handelingsplan te komen. Hierbij wordt vertrokken van het dagdagelijks handelen en wordt dit handelen 

geëvalueerd vanuit verschillende disciplines en theoretische invalshoeken. De ene visie wordt hierbij niet 

belangrijker geacht dan de andere en iedereen kan participeren aan het tot stand komen van het 

handelingsplan. Hierbij mag zeker het perspectief van de jongere en/of zijn vertegenwoordigers niet 

vergeten worden. Daarom proberen wij hen zoveel mogelijk te betrekken bij het opstellen en evalueren 

van hun handelingsplan. Bovendien zijn zowel de jongeren zelf als hun vertegenwoordigers op de hoogte 

dat er een handelingsplan wordt opgemaakt en kunnen zij dan ook te allen tijde informatie hierover 

vragen.   

Binnen het handelingsproces onderscheiden we 4 fasen. Deze fasen kennen een cyclisch proces wat 

betekent dat er af en toe teruggekeerd moet worden naar een vroegere fase. Naast formele overleggen 

moet het zeker ook mogelijk zijn om een extra tussentijdse evaluatie in te plannen indien dit nodig blijkt.   

Beeld-
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Planning 
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7. Werkwijze  

 BEELDVORMING PLANNING 

= DOELEN BEPALEN & 
VOORBEREIDING 

HANDELEN 

= UITVOERING 

EVALUATIE 

HOE Dossiervorming d.m.v. 
informatieverzameling bij alle 
betrokken actoren: 

□ Aanmelder 
□ A-doc 
□ Contextfiguren (vb. ouders) 
□ School 
□ Kind zelf 
□ Observaties & intake 
□ Andere hulpverleningspartners 

(kinderpsychiatrie, 
thuisbegeleiding, …) 
 

□ In samenspraak met de 
bewoner daar waar mogelijk 
(vb. niveau kind, taakspanning 
kind’) 

□ In samenspraak met de ouders 
(vb. door middel van 
huisbezoeken, 
overlegmomenten, …) 

□ Wenselijk volgens SMART-
principe definiëren 

□ Plan – Do – Check – Act 

□ Integratie in dagdagelijks 
handelen 

□ Continu raadpleegbaar 
handelingsplan (digitaal of 
schriftelijk) 

□ Communicatie om bij te 
kunnen sturen (vb. 
observatieneerslagen, overleg, 
…) 

 

□ Overleg met de verschillende 
betrokken partijen (vb. 
evolutiebespreking, 
thuisbezoek, teamvergadering, 
leefgroepoverleg, …) 

 

WIE Duidelijke taakverdeling: 

□ Eindverantwoordelijke (vb. 
orthopedagoog - psycholoog) 

□ Verantwoordelijke voor het 
aanreiken info en input (vb. IB) 

□ Aanvulling door alle andere 
betrokken begeleiding  (vb. 
leefgroepbegeleider, 
verpleegkundige, 
kinderverzorger, …) 

 

Inspraak van: 

□ Kind (vb. door middel van een 
overleg, observaties, …) 

□ Contextfiguren (vb. 
oudergesprek, …) 

□ Begeleiding ondersteunt 
volgens de mogelijkheden van 
het kind  

o IB 
o Orthopedagoog 
o Elke betrokken 

begeleiding (vb. 

□ Alle betrokken begeleiding  □ Kind zelf 
□ Contextfiguren (vb. ouders) 
□ IB 
□ Orthopedagoog 
□ Andere betrokken begeleiding 

(vb. leefgroepbegeleider, 
verpleegkundige, 
kinderverzorger, …) 

□ Andere hulpverleningspartners 
(vb. school, kinderpsychiatrie, 
thuisbegeleiding, …) 

 



 

3.3.2.1 Procedure Doelstellingen en handelingsplan  
 4 

leefgroepbegeleider, 
verpleegkundige, 
kinderverzorger, …) 

□ Advies van betrokken 
hulpverleningspartners wordt 
meegenomen (vb. JRB, 
thuisbegeleiding, …) 

Duidelijke taakverdeling voor : 

□ Eindverantwoordelijke (vb. 
orthopedagoog) 

□ Verantwoordelijke voor het 
opstellen (vb. IB) 

□ Aanvulling door alle andere 
betrokken begeleiding  (vb. 
leefgroepbegeleider, 
verpleegkundige, 
kinderverzorger, …) 
 
 

WAT □ Identificatiegegevens (vb. 
persoonlijke gegevens, 
gegevens rond plaatsing, 
schoolse gegevens,  

□ Relevante diagnoses & 
testgegevens 

□ Hulpverleningsgeschiedenis 
□ Contextinformatie (vb. 

gezinsstructuur/genogram, 
gezinsklimaat, …) 

□ Beschrijving verschillende 
levensdomeinen (vb. sociaal-
emotioneel, motoriek, …) 
Cfr. Schalock – QoL 

□ Aanpak (vb. belonen, straffen, 

□ Selectie doelen over 
verschillende levensdomeinen  
(zie bijlage: Schalock – QoL) 
o emotioneel welbevinden 

(vb. veiligheid, spiritualiteit, 
geluk, vrij zijn van stress, 
zelfbeeld en tevredenheid) 

o interpersoonlijke relaties 
(vb. intimiteit, genegenheid, 
gezin, interacties, 
vriendschappen en 
ondersteuning) 

o materieel welbevinden (vb. 
eigendom, financiële 
zekerheid, voeding, werk, 

□ Integratie in dagdagelijks 
handelen 

□ Continu raadpleegbaar 
handelingsplan (digitaal of 
schriftelijk) 

□ Regelmatige communicatie om 
bij te kunnen sturen (vb. 
observatieneerslagen, overleg, 
…) 

 

= Cyclisch proces doorlopen 

□ Aanpak & evolutie doelen 
aftoetsen  
o Doelen behouden 
o Doelen afsluiten 
o Doelen & aanpak bijsturen 

□ Beeldvorming & beginsituatie 
aanpassen 

□ Doelen bepalen & 
voorbereiden 
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…) 
□ Sterkte-werkpuntenanalyse 

 

bezittingen, SES en 
onderdak) 

o persoonlijke ontplooiing (vb. 
onderwijs, vaardigheden, 
persoonlijke vervulling, 
competentie, zinvolle 
activiteiten en vooruitgang) 

o lichamelijk welbevinden (vb. 
gezondheid, voeding, 
ontspanning, mobiliteit, 
gezondheidszorg, vrije tijd 
en ADL-activiteiten) 

o zelfbepaling (vb. autonomie, 
keuzes, beslissingen, 
persoonlijke controle, zelf 
richting kunnen geven, 
persoonlijke doelen en 
waarden) 

o sociale inclusie (vb. 
geaccepteerd worden, 
status, 
ondersteuning/support, 
werkomgeving, integratie en 
participatie in de 
samenleving, rollen, 
bijdrage aan de 
samenleving) 

o rechten (vb. privacy, 
stemrecht, toegang, gelijke 
behandeling, eigendom 
hebben, rechten en plichten 
als burger) 

□ Aanpak bepalen d.m.v. een 
stappenplan (= vertalen van 
doelstellingen) 
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o Gespecifieerde doelen en 
subdoelen 
 

WANNEER □ Eerste beeldvorming moet 
binnen de 6 weken na 
aankomst in IPO voltooid zijn 

□ Deze beginsituatie wordt 
nadien continu up-to-date 
gehouden 

□ Eerste doelen moeten binnen 
de 6 weken na aankomst in 
IPO bepaald zijn (op basis van 
de beeldvorming) 

□ Minimum zesmaandelijkse 
evolutiebepaling 
 

□ Dagdagelijks □ Minstens zesmaandelijks 
 

WAAR VIND 
JE HET 
PRODUCT? 

□ Gebruikersdossier 
 

□ Gebruikersdossier □ Gebruikersdossier □ Gebruikersdossier 
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