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1. INLEIDING 

Dit rapport is een onderdeel van een onderzoeksproject toegekend door het agentschap Zorg & Gezondheid 

aan de VWVJ op 15 december 2018. Hieronder een korte toelichting over wat aan dit project vooraf ging.  

 

1.1 De VWVJ 

De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg is een organisatie die, ten behoeve van 

de uitbouw van de jeugdgezondheidszorg, professionalisering aanbiedt, aan wetenschappelijk onderzoek en 

maatschappelijke dienstverlening doet.  

De VWVJ is erkend en wordt gesubsidieerd als partnerorganisatie voor preventieve gezondheidszorg naar 

schoolgaande kinderen en jongeren (beheersovereenkomsten 2015-20 en 2020-2025). Haar opdracht is onder 

meer het  ontwikkelen van aanbevelingen, richtlijnen en standaarden voor de preventieve gezondheidszorg 

aangeboden door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) aan leerplichtige kinderen en jongeren (i.c. de 

systematische contacten, vroeger medische consulten). Om de implementatie van deze richtlijnen te 

ondersteunen, ontwikkelt de VWVJ documenten, materialen en methodieken en biedt ze vorming aan. Het 

ontwikkelingsproces verloopt cyclisch waarbij beschikbare wetenschappelijke onderbouw, onderzoeksprojecten 

en inbreng van de doelgroepen wordt gecombineerd. 

Bij de uitvoering van deze opdracht overlegt de VWVJ met andere relevante partnerorganisaties. Om de 

effectiviteit van de ontwikkelde richtlijnen te bevorderen informeert de VWVJ behandelende artsen (onder meer 

huisartsen, pediaters, oogartsen, neus-keel-oorartsen) over de doelstellingen van de richtlijnen en het 

vervolgbeleid dat van de behandelende artsen wordt verwacht. De VWVJ participeert aan wetenschappelijk 

overleg met Kind & Gezin, huisartsen, arts-specialisten en verpleegkundige organisaties om het aanbod 

preventieve gezondheidszorg voor kinderen en jongeren en de screeningsprogramma’s voor visus en gehoor 

voor kinderen van 0-3 jaar en 3-18 jaar te op elkaar af te stemmen. 

 

1.2 Dataregistratie in LARS door de CLB 

Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) voeren decretaal 1 een aantal opdrachten uit op vlak van preventieve 

gezondheidszorg. Zo zijn CLB verplicht om alle leerlingen (3-15 jaar)  periodiek te onderzoeken m.b.t. een aantal 

gezondheids-items. De metingen worden uitgevoerd op een uniforme wijze die beschreven wordt in de 

richtlijnen en aanbevelingen die gebundeld zijn in de Standaarden van de VWVJ. CLB registreren ook op 

gestandaardiseerde wijze alle gezondheidsgegevens die daaruit voortvloeien in een elektronisch 

registratiesysteem (LARS).  

 

1.3 Dataoverdracht naar het Agentschap Zorg & Gezondheid 

Het Agentschap Zorg & Gezondheid ontvangt jaarlijks van het Departement Onderwijs de geanonimiseerde 

gezondheidsgegevens uit LARS die betrekking hebben op de systematische contacten en de standaarden 

jeugdgezondheidszorg, samen met een aantal socio-economische en kansarmoede-indicatoren. Het gaat om 

data m.b.t. de standaarden groei, gewicht, puberteit, visus, gehoor en mondgezondheid, zoals strikt beschreven 

in de betreffende nomenclatuurfiches (https://www2.clb-lars.be/nomfiches/).  

 
1 Decreet van 01/12/1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding en Decreet van 27/04/2018 betreffende de 

leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

https://www2.clb-lars.be/nomfiches/
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1.4 Dashboard elektronisch platform van het agentschap Zorg & Gezondheid 

Deze data werden bijeengebracht in een ‘dashboard CLB’, beheerd door het Agentschap Zorg & Gezondheid. Dit 

dashboard werd ontwikkeld om, op basis van de genoemde gegevens, relevante indicatoren te kunnen 

genereren voor het opvolgen van het beleid in de setting onderwijs (luik preventieve gezondheidszorg door CLB).  

Op dit moment voorziet het dashboard CLB in diverse parameters die kunnen worden gecombineerd naar wens. 

Voor het opstellen van valide query’s en voor de correcte interpretatie van de data is echter een vergevorderde 

kennis vereist van de interne werkflow in de CLB’s en van de toepassing van de respectievelijke standaarden die 

van invloed zijn op de aard en de kwaliteit van de geregistreerde data.  

Om deze reden werd een overeenkomst afgesloten tussen het Agentschap Zorg & Gezondheid en de VWVJ voor 

het ontsluiten van de geanonimiseerde CLB-dashboard data. De VWVJ kent de CLB-werking en de standaarden 

(inclusief registratie) goed en is bovendien ook betrokken bij het ontwikkelen van standaarden die worden 

toegepast bij de consulten door Kind & Gezin (Wetenschappelijk Adviesgroep Oogscreening en 

Gehoorscreening), wat afstemming in de opvolging van kinderen in Vlaanderen mogelijk maakt. 

 

1.5 Doel van het VWVJ-project 

Op basis van de geanonimiseerde CLB-dashboard data die Zorg en Gezondheid ontvangt enerzijds uit CLB-het 

registratiesysteem (LARS) en anderzijds van het departement Onderwijs en Vorming, kreeg de VWVJ de opdracht 

om volgende activiteiten te verrichten: 

1) meewerken aan de businessanalyse van het CLB-Dashboard 

2) Op basis van de beschikbare geanonimiseerde gezondheidsgegevens: 

a) het definiëren van indicatoren die inzicht geven:  

o in de gezondheidsstatus van kinderen en jongeren van 3-15 jaar, in het bijzonder voor de groei en 

lichamelijke ontwikkeling, visus, gehoor en mondgezondheid 

o in het effect van de systematische contacten door CLB 

o in de mate waarin de methodieken van de VWVJ worden opgevolgd en bijdragen tot kwaliteit van 

het aanbod door CLB 

b) het opstellen van query's om zicht te krijgen op de huidige gezondheidsstatus en de evoluties ervan in 

de tijd 

c) het aanleveren van kencijfers over:  

o prevalentie en evolutie (longitudinale data) van problemen op vlak van groei en lichamelijke 

ontwikkeling (obesitas, groeistoornis) als indicator voor de gezondheid van kinderen en jongeren 

o prevalentie en evolutie (longitudinale data) van amblyopie en amblyogene factoren en de 

effectiviteit van de vroegdetectie vanaf de geboorte (zodra elektronisch transfer van Kind en Gezin 

oogscreeningsdata naar LARS gerealiseerd is) 

o prevalentie en evolutie (longitudinale data) van neurosensorieel gehoorverlies en de effectiviteit 

van de vroegdetectie vanaf de geboorte 

o het tandartsenbezoek en het poetsgedrag 

d) de analyse van de kencijfers gegenereerd op basis van de vooropgestelde query's met oog op informatie 

over de gezondheidsstatus van de Vlaamse schoolgaande kinderen en jongeren, effectiviteit van de 

preventieve screening van visus en gehoor door Kind & Gezin en het CLB, relevantie van het aanbod 

van systematische contacten door het CLB, kwaliteit van werken tijdens de systematische contacten 

door het CLB 

3) op basis van deze analyses, het detecteren en formuleren van aandachtspunten voor het beleid. 



              VWVJ-rapport: ‘Ontsluiten van epidemiologische data betreffende het CLB-visusonderzoek’  13 

 

1.6 Inhoud van dit rapport 

In dit rapport wordt verslag uitgebracht over de data-analyses uitgevoerd op dashboard data m.b.t. het 

visusonderzoek geregistreerd door de CLB gedurende de 6 schooljaren 2010-11 t.e.m. 2015-16.  

Bij verwijzing naar de richtlijnen en naar het schema van systematische consulten gaat het vanzelfsprekend om 

het schema van consulten en de versie van de standaard Visus die in deze periode van toepassing waren2 (1). 

Deze werden ondertussen gewijzigd sinds het nieuwe CLB-decreet3 (cf. Tabel 1). Om verwarring te vermijden, 

worden de gangbare richtlijnen in de periode 2010-2016 daarom telkens per thema kort toegelicht.  

 

TABEL 1: SCHEMA VAN SYSTEMATISCHE CLB-CONSULTEN VÓÓR EN NA SEPTEMBER 2018  

Leerjaar (GO) / leeftijd (BO) 
 

Systematische CLB-consulten 

 vóór sept 2018 

Systematische CLB-consulten 

vanaf sept 2018 

1ste kleuterklas / 3-jarigen X X 

2de kleuterklas / 4-jarigen X  

3 de kleuterklas / 5-jarigen   

1 ste leerjaar LO / 6-jarigen X X 

2 de leerjaar LO / 7-jarigen   

3 de leerjaar LO / 8-jarigen X  

4 de leerjaar LO / 9-jarigen  X 

5 de leerjaar LO / 10-jarigen X  

6 de leerjaar LO / 11-jarigen  X 

1 ste jaar SO / 12-jarigen X  

2 de jaar SO / 13-jarigen   

3 de jaar SO / 14-jarigen X X 

4 de jaar SO / 15-jarigen   

5 de jaar SO / 16-jarigen   

6 de jaar SO / 17-jarigen   

Legende: Gekleurde cellen (X) tonen de systematische CLB-consulten voorzien in het gewoon onderwijs 

(volgens leerjaar) en in het buitengewoon onderwijs (naargelang de leeftijd). 

  

 
2 Decreet van 01/12/1998 betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding en Decreet van 27/04/2018 betreffende de 
leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding 

 
3 Decreet van 27/04/2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra 

voor leerlingenbegeleiding 
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2. METHODEN 

  

2.1 Voorbereiding en data-overdracht 

Na overleg en grondige voorbereiding van de overdracht modaliteiten vond een eerste data-overdracht plaats 

op 15 februari 2019 op het Agentschap Zong & Gezondheid via een draagbare opslagmiddel. Het gaat hierbij om 

data geregistreerd door het CLB gedurende de zes schooljaren 2010-11 tem 2015-16. 

Conform de nieuwe GRPR-regelgeving en de verwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het agentschap en de 

VWVJ worden deze elektronische data opgeslagen op een beveiligde server gehuurd van de KU Leuven, met 

afgeschermde toegang voor de VWVJ-medewerkers betrokken bij het project. 

Een bijkomende data-overdracht van enkele ontbrekende variabelen m.b.t. visus vond eveneens plaats op 30 

april 2019 volgens dezelfde modaliteiten.  

 

2.2 Dataverwerking 

De omvangrijke databestanden werden verwerkt met het oog op een optimale organisatie die moet toelaten 

om data-analyses vlotter uit te voeren. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het programma R 3.6. 

De volgende fasen vonden plaats: 

o Dataselectie: weglaten van variabelen die meerdere keren in de dataset terugkomen  

o Opstellen van een gedetailleerd codeboek 

o Linken van de verschillende metingen per leerling per CLB-contact 

o Linken van de opeenvolgende contacten per leerling (in chronologische volgorde) met het oog op de 

uitvoering van longitudinale analyses  

Bij deze dataverwerking werden alle stappen grondig gedocumenteerd en opgeslagen in een script. Dit laat toe 

om toekomstige databestanden volgens dezelfde werkwijze te bewerken en aan elkaar te koppelen. 

 

De data werden aangeleverd als csv bestanden met daarin een aantal variabelen die verband hielden met de 

uitgevoerde meting (meetwaarde, omstandigheden, besluit, beleid, …; 55 variabelen), en een aantal variabelen 

met algemene gegevens betreffende de leerling (bv. versleuteld ID, geboortejaar en maand, datum meting, 

gegevens betreffende school, CLB, consult, sociale indicatoren, …) en het consult (totaal 36 variabelen).  

In eerste instantie werden een aantal redundante variabelen verwijderd. De data waren oorspronkelijk 

opgemaakt voor een dashboardomgeving, waardoor een aantal variabelen zowel als numerieke code en als tekst 

werden opgeslagen (bv. soort test, geslacht, datum, leeftijd, regio van leerling en school, klas (graad), consult).  

De csv bestanden bevatten een record per meting van een (sub)thema (afzonderlijke records voor lengte, 

gewicht en BMI, pubertaire ontwikkeling jongens, pubertaire ontwikkeling meisjes voor het thema ‘Groei en 

Ontwikkeling’, en verzicht, dieptezicht, oogstand en kleurzin voor het thema ‘visus’). Per leerling/contact 

varieerde het aantal records van 1 tot 10, maar meestal (96%) waren het er 3 tot 5. 
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Elk van deze records bevatte ook alle algemene gegevens betreffende de leerling en het contact, waardoor deze 

tot 10 keer werden herhaald. In eerste instantie werden de algemene variabelen uit het bestand geselecteerd 

en gereduceerd tot 3 631 980 unieke records. Hiervan hadden 575 927 4 (15.9%) records betrekking op een reeds 

bestaand contact (1 tot 6 keer hetzelfde ID en datum), waarvan ze gewoonlijk verschilden voor slechts 1 

variabele (meestal school, klas). Hieruit bleek dat het om foutieve registraties ging die eerst in LARS werden 

opgeslagen en vervolgens door CLB-medewerkers werden rechtgezet. In deze gevallen werd de laatste 

registratie (volgorde in het databestand) weerhouden. Dit leverde 3 056 053 unieke contacten op met een 

registratie voor de thema’s “Groei en ontwikkeling” en/of “Visus”. 

Analoog was er een beperkt aantal (11 - 3 220 naargelang de meting) dubbele registraties voor de thema-

specifieke variabelen (0.003 – 0.12% van het aantal beschikbare records naargelang de meting). In dit geval werd 

ook het laatste record uit het databestand weerhouden. 

Tenslotte werden alle variabelen die betrekking hadden rond hetzelfde overkoepelende thema samengevoegd 

tot een bestand “Groei en Ontwikkeling” (3 022 482 contacten, 1 250 290 leerlingen), en een bestand “Visus” (2 

799 702 contacten, 1 199 789 leerlingen). 

Voor de statistische verwerking van de data werd gebruik gemaakt van het programma SPSS Statistics 25.0 en 

26.0. 

 

 

2.3 Presentatie van de gegevens 

In dit rapport wordt de omvang van de onderzochte subgroepen van de populatie (naargelang schooljaar, type 

consulten enz.) aangeduid met de kleine letter "n" en een nummer in superscript (bvb. n1, n2…). 

Alle prevalenties in dit rapport worden weergegeven aan de hand van valide frequenties (frequenties berekend 

op de volledige groep, uitgezonderd diegenen voor wie de informatie niet beschikbaar is (geen registratie in 

LARS). Het verband tussen het al dan niet voorkomen van bepaalde gezondheidsproblemen zoals een 

oogafwijking of het dragen van een visuele correctie (variabelen met een dichotoom karakter) en de 

aanwezigheid van risicofactoren (cf. OnderwijsKansarmoede-Indicator, OKI) werd bestudeerd met behulp van 

chi-kwadraattoetsen (Pearson Chi-Square). Bij alle statistische analyses werd een p-waarde <0.05 als statistisch 

significant beschouwd. 

 

  

 
4 Dubbele records waren beduidend vaker een probleem voor de eerste drie registratiejaren (2010-11, 2011-

12, en 2012-13), waar respectievelijk 29%, 30% en 23% herhaalde records werden gevonden. Vanaf het 

schooljaar 2013-14 waren er minder dan 0.5% herhaalde records. Mogelijks heeft dit te maken met de koppeling 
van de LARS data aan de gegevens van het departement onderwijs. 
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2.4 Algemene beschrijving van de data 

REGISTRATIEPERIODE 

Zoals eerder vermeld heeft de databank betrekking op de 6 schooljaren 2010-11 tem 2015-16. 

 

BESCHIKBARE GEGEVENS  

De oorspronkelijke databank bevatte bijna 6 miljoen datalijnen die naar aanleiding van een CLB-consult 

gedurende de 6 schooljaren 2010-11 t.e.m. 2015-16 werden geregistreerd (N=5 991 590). Elke registratielijn 

levert informatie over één enkel aspect van het CLB-onderzoek m.b.t. de standaarden visus, groei, gewicht en 

puberteit bij een bepaalde leerling bij een bepaald consult op (bvb. visusscore rechter oog zonder correctie, of 

conclusie van het onderzoek van de gezichtsscherpte, of al dan niet doorverwijzing, enz.).  Zoals in §2.2 

beschreven, werd het databestand na cleaning gereduceerd tot 3 056 053 unieke contacten met een registratie 

voor de thema’s “Groei en ontwikkeling” en/of “Visus”.  

De data zijn geanonimiseerd: elke leerling wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek (en versleuteld) 

identificatienummer. Per lijn wordt de onderzoeksdatum vermeld, wat mogelijk maakt om de data van dezelfde 

leerling aan elkaar te koppelen, en dit per onderzoeksdatum en per thema (bvb. gezichtsscherpte, gewicht enz.). 

Een consultlijn bevat alle informatie van een bepaalde leerling over een bepaald thema op een unieke 

onderzoeksdatum.  

 

AANTAL GEREGISTREERDE LEERLINGEN 

Op leerlingenniveau werden 1 251 047 unieke onderzochte leerlingen in de databank geïdentificeerd. Belangrijke 

bemerking is dat het hierbij gaat om leerlingen met minstens één registratie in LARS in de 6-jarige periode rond 

één van de betrokken thema’s, met name visus, groei, gewicht of puberteit.  

In Tabel 2 worden de geregistreerde leerlingen ingedeeld per geboortejaar en vergeleken met de 

respectievelijke geboortecijfers voor Vlaanderen (2). Hieruit blijkt dat voor de 6 schooljaren 2010-11 t.e.m. 2015-

16 het aantal leerlingen voor de geboortejaren van 1996 t.e.m. 2012 de omvang van de respectieve 

geboortecohortes telkens licht overstijgt (tussen 105% en 115% van het geboortecijfer). Dit fenomeen kan 

enerzijds verklaard worden door het feit dat de officiële geboortecijfers in Vlaanderen gebaseerd zijn op het 

aantal levendgeborenen bij vrouwen uit de wettelijke bevolking met een officiële woonplaats 

(hoofdverblijfplaats) in het Vlaamse Gewest. Geboorten bij vrouwen die ingeschreven staan in het wachtregister 

(zoals voor asielzoekers) zijn hier niet meegeteld, net als geboorten bij vrouwen die onwettig in het land 

verblijven. Bovendien is er nog een aandeel kinderen dat in Vlaanderen onderwijs volgt maar niet in Vlaanderen 

geboren is, meer in het bijzonder 1/ Vlaamstalige kinderen geboren in Brussel en Wallonië, en 2/ anderstalige 

nieuwkomers, Nederlanders en Franstalige kinderen geboren in Brussel en Wallonië. Voor de beschrijving van 

de omvang van de schoolbevolking in het Vlaams onderwijs, zie verder § 2.5.   

Voor de in LARS geregistreerde populatie van onderzochte leerlingen is de geslachtsverhouding (jongens t.o.v. 

meisjes) zeer stabiel (Tabel 2). Naargelang het geboortejaar schommelt de sexratio tussen 1.04 en 1.06, hetgeen 

conform is met de verwachte cijfers bij de kinder- en jongerenpopulatie in Vlaanderen. 
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TABEL 2: AANTAL ONDERZOCHTE LEERLINGEN GEREGISTREERD IN LARS (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) PER GEBOORTEJAAR IN 

VERGELIJKING MET DE RESPECTIEVELIJKE GEBOORTECIJFERS VOOR VLAANDEREN 

 

Geboortejaar 

Aantal geboorten 

in Vlaanderen 

Onderzochte leerlingen geregistreerd in de LARS-databank 

(N=1 251 047) 

          Aantal           % van geboortecohorte              Sexratio 

vóór 1995  12 791  1.04 

1995 64 961 21 797 34% 1.04 

1996 64 300 67 524 105% 1.04 

1997 64 168 69 287 108% 1.04 

1998 64 571 69 431 108% 1.05 

1999 63 042 69 242 110% 1.04 

2000 61 906 70 191 113% 1.05 

2001 61 877 68 474 111% 1.04 

2002 60 590 68 403 113% 1.05 

2003 59 725 68 693 115% 1.05 

2004 62 374 70 980 114% 1.05 

2005 63 906 72 063 113% 1.06 

2006 65 655 74 410 113% 1.05 

2007 65 689 75 518 115% 1.04 

2008 69 928 77 182 110% 1.05 

2009 68 925 76 007 110% 1.05 

2010 70 079 75 524 108% 1.04 

2011 69 290 74 416 107% 1.05 

2012 68 549 68 988 101% 1.04 

2013 67 491 126 0% 1.51 

Totaal  1 251 047  1.05 

 

 

2.5 Omvang van de verschillende leeftijdsgroepen onderzocht door het CLB 

Hieronder wordt de omvang van de verschillende leeftijdsgroepen beschreven, waarvan de data voor de periode 

van september 2010 tot juli 2016 werden geanalyseerd. Het gaat om de systematische consulten bij unieke 

leerlingen. Maar omdat de bestudeerde periode 6 schooljaren bestrijkt en de frequentie van de CLB-

onderzoeken tweejaarlijks is (behalve tussen eerste en tweede kleuterklas), komen dezelfde leerlingen in de 

loop van deze periode meermaals aan bod.  

Om deze reden werd ook een longitudinaal databestand opgesteld, waarbij de verschillende contacten van elke 

unieke leerling in chronologische volgorde naast elkaar werden gezet. Zodoende zal ook het aantal en het soort 

consulten per leerling en per thema in kaart worden gebracht (zie verder §3).  
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2.5.1 Kleuteronderwijs 

In de periode sept 2010 – juli 2016 werd bij 832 008 unieke leerlingen uit het kleuteronderwijs een CLB-

onderzoek (van visus en/of groei) in LARS geregistreerd. In Tabel 3 wordt het onderscheid gemaakt tussen 

leerlingen uit de eerste en de tweede kleuterklas en uit het bijzonder kleuteronderwijs. Hiernaast wordt 

ook de omvang van de schoolbevolking in het Vlaams (gewoon en buitengewoon) kleuteronderwijs per 

schooljaar voor dezelfde periode weergegeven (3). In vergelijking hiermee blijkt dat de LARS-databank per 

schooljaar gegevens oplevert voor gemiddeld 51.9% van alle leerlingen ingeschreven in het 

kleuteronderwijs. Gezien de systematische CLB-consulten bij slechts 2 van de 4 betrokken leerjaren 

(instapklas en 3 eerste kleuterklassen) plaatsvinden, is dit een indicatie voor een vrij hoog bereik van de 

kleuterpopulatie door het CLB. 

 

TABEL 3 : AANTAL UNIEKE ONDERZOCHTE LEERLINGEN PER SCHOOLJAAR EN SCHOOLBEVOLKING (OFFICIËLE CIJFERS VAN HET 

DEPARTEMENT ONDERWIJS) IN HET GEWOON EN BUITENGEWOON KLEUTERONDERWIJS (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

 

 

Schooljaar 

Leerlingen uit het kleuteronderwijs 

met geregistreerde CLB-data 
     

  1 KO*               2 KO*            BKO*         TOTAAL 

Leerlingenpopulatie 

ingeschreven in het 

kleuteronderwijs 

(instapklas en  

3 kleuterklassen) 

% van de volledige 

schoolbevolking uit 

het kleuteronderwijs 

met geregistreerd 

CLB-consult 

2010-11 66 183 69 233 388 135 804 259 399 52.4% 

2011-12 67 588 69 363 461 137 412 264 589 51.9% 

2012-13 63 102 68 093 461 131 656 267 976 49.1% 

2013-14 68 982 71 643 615 141 240 271 239 52.1% 

2014-15 69 548 73 477 679 143 704 270 453 53.1% 

2015-16 69 110 72 385 697 142 192 269 740 52.7% 

Totaal 404 513 424 194 3 301 832 008 1 603 396 51.9% 

* Legende: 1 KO = 1ste kleuterklas  / 2 KO = 2de kleuterklas / BKO= bijzonder kleuteronderwijs 

 

 

 
 

2.5.2 Lager onderwijs 

Voor het lager onderwijs beschikken we voor de periode sept 2010 – juli 2016 over geregistreerde CLB-

gegevens bij 425 807 unieke leerlingen uit het eerste leerjaar, 400 283 leerlingen uit het derde leerjaar en 

400 305 leerlingen uit het vijfde leerjaar. In Tabel 4 wordt het aantal leerlingen uit het buitengewoon 

onderwijs telkens apart getoond. In vergelijking met de omvang van de schoolbevolking in het Vlaams lager 

onderwijs voor dezelfde periode, blijkt dat de LARS-databank per schooljaar data bevat over gemiddeld 

47.9% van alle leerlingen ingeschreven in het lager onderwijs. Gezien de systematische CLB-consulten bij 

slechts 3 van de 6 betrokken leerjaren plaatsvinden, toont dit opnieuw een zeer hoog bereik van de 

leerlingenpopulatie uit het lager onderwijs door het CLB.  
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TABEL 4: AANTAL UNIEKE ONDERZOCHTE LEERLINGEN PER SCHOOLJAAR EN SCHOOLBEVOLKING (OFFICIËLE CIJFERS VAN HET 

DEPARTEMENT ONDERWIJS) IN HET GEWOON EN BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

 

 

Schooljaar 

Leerlingen uit het lager onderwijs 

met geregistreerde CLB-data 
     

    1 LO*          3 LO*          5 LO*         BSO*       TOTAAL 

Leerlingenpopulatie 

ingeschreven in het 

lager onderwijs 

(6 leerjaren) 

% van de 

schoolbevolking uit 

het lager onderwijs 

met geregistreerd 

CLB-consult 

2010-11 69 907 62 403 63 690 7 503 203 503 410 208 49.6% 

2011-12 67 511 61 267 61 632 7 355 197 765 415 262 47.6% 

2012-13 65 377 60 458 57 403 8 655 191 893 420 832 45.6% 

2013-14 70 167 65 096 58 923 10 863 205 049 428 036 47.9% 

2014-15 72 685 67 284 61 672 10 901 212 542 438 580 48.5% 

2015-16 72 803 69 028 64 562 9 250 215 643 448 489 48.1% 

Totaal 418 450 385 536 367 882 54 527 1 226 395  2 561 407 47.9% 

* Legende:  1 LO = 1ste leerjaar lager onderwijs / 3 LO = 3de leerjaar lager onderwijs 

 5 LO = 5de leerjaar lager onderwijs / BLO = bijzonder lager onderwijs 

 

 

2.5.3 Secundair onderwijs 

Voor het secundair onderwijs beschikken we voor de periode sept 2010 – juli 2016 over geregistreerde CLB-

gegevens bij 395 007 leerlingen uit het eerste jaar en 409 419 leerlingen uit het derde jaar SO. In Tabel 5 

wordt het aantal leerlingen uit het buitengewoon onderwijs telkens apart getoond. In vergelijking met de 

omvang van de schoolbevolking in het Vlaams secundair onderwijs voor dezelfde periode, blijkt dat de LARS-

databank per schooljaar data bevat over gemiddeld 29.9% van alle leerlingen ingeschreven in het secundair 

onderwijs. De veel complexere organisatie van het secundair onderwijs laat het echter niet toe om een 

precies aantal leerjaren te definiëren. Het feit dat voor elk van de 2 systematische CLB-consulten het aantal 

onderzochte leerlingen van dezelfde grootteorde is als in het kleuter- en lager onderwijs, geeft wel aan dat 

het bereik van de leerlingenpopulatie uit het secundair onderwijs door het CLB ook vrij hoog is.  

 

TABEL 5 : AANTAL UNIEKE ONDERZOCHTE LEERLINGEN PER SCHOOLJAAR EN SCHOOLBEVOLKING (OFFICIËLE CIJFERS VAN HET 

DEPARTEMENT ONDERWIJS) IN HET GEWOON EN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

 

 

Schooljaar 

Leerlingen uit het secundair onderwijs  

met geregistreerde CLB-data 
     

   

   1 SO*            3 SO*           BuSO*         TOTAAL 

Leerlingenpopulatie 

ingeschreven in het 

secundair onderwijs 

% van de 

schoolbevolking uit 

secundair onderwijs 

met geregistreerd 

CLB-consult 

2010-11 63 817 68 897 9 352 142 066 452 178 31.4% 

2011-12 60 756 65 756 9 430 135 942 448 761 30.3% 

2012-13 59 734 61 504 7 582 128 820 447 630 28.8% 

2013-14 60 906 62 824 8 764 132 494 446 831 29.7% 

2014-15 60 863 63 545 7 846 132 254 446 315 29.6% 

2015-16 62 105 63 407 7 338 132 850 447 315 29.7% 

Totaal 368 181 385 933 50 312 804 426 2 689 030 29.9% 

* Legende:  1 SO = 1ste leerjaar secundair onderwijs / 3 SO = 3de leerjaar secundair onderwijs 

BuSO = bijzonder secundair onderwijs 
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3. CLB-VISUSONDERZOEK: BESCHIKBARE DATA 

Na datacleaning beschikken we over een databank met resultaten over één of meerdere visusonderzoeken 

bij 944 164 unieke leerlingen. 

Er werd een longitudinaal databestand opgesteld, waarbij de verschillende contacten met visusonderzoek 

van elke unieke leerling in chronologische volgorde naast elkaar werden gezet. Dit maakt het mogelijk om 

het aantal en het soort consulten per unieke leerling in kaart te brengen.  

Zo goed als alle leerlingen uit het kleuter- en lager onderwijs bij wie biometrische gegevens werden 

geregistreerd n.a.v. een systematisch CLB-consult ondergingen ook een visusonderzoek. In bijlage 1 (Tabel 

59 t.e.m. Tabel 63) worden de gedetailleerde data per leeftijdsgroep en per schooljaar weergegeven. Hieruit 

blijkt dat het gemiddelde bereik van visusonderzoek per type CLB-consult tussen 99.82 en 99.94% 

schommelt. 

 

3.1 Longitudinale opvolging: aantal consulten per leerling 

Volgens de standaard Visus is een systematisch CLB-visusonderzoek voorzien tijdens de eerste 5 systematische 

CLB-consulten, namelijk in eerste en tweede kleuterklas, en in eerste, derde en vijfde leerjaar van het lager 

gewoon onderwijs, of bij equivalente leeftijdsgroep voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Bij 

onderstaande analyses werden data m.b.t. leerlingen uit het secundair onderwijs niet mee opgenomen omdat 

het visusonderzoek bij deze leeftijdsgroep niet meer systematisch maar op vraag of op indicatie dient te 

gebeuren (zie verder § 3.2.2). 

Gezien de 6 jaren tussen eerste kleuterklas en derde leerjaar van het lager onderwijs kon een leerling maximum 

4 van deze 5 systematische consulten krijgen tijdens de 6-jaar durende registratieperiode. Bovendien, en zoals 

in Tabel 6 getoond, is de geboortecohort 2007 de enige cohort die de 4 eerste systematische CLB-consulten in 

de referentieperiode (sept 2010 – juli 2016) aangeboden kreeg. 

 

TABEL 6 : SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE SYSTEMATISCHE CLB-CONSULTEN* MET GEREGISTREERDE VISUSDATA IN LARS PER 

SCHOOLJAAR EN VOOR DE VERSCHILLENDE GEBOORTECOHORTEN (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Geboortecohort 

in 1ste kleuterklas 

Geboortecohort 

in 2de kleuterklas 

Geboortecohort  

in 1ste leerjaar 

Geboortecohort  

in 3de leerjaar 

Geboortecohort  

in 5de leerjaar 

2010-11 2007 2006 2004 2002 2000 

2011-12 2008 2007 2005 2003 2001 

2012-13 2009 2008 2006 2004 2002 

2013-14 2010 2009 2007 2005 2003 

2014-15 2011 2010 2008 2006 2004 

2015-16 2012 2011 2009 2007 2005 

* systematische consulten in eerste en tweede kleuterklas, eerste, derde en vijfde leerjaar 

 

Uit de LARS-data blijkt zoals verwacht dat er 3 grote subgroepen van leerlingen zijn met geregistreerde visusdata 

bij één, twee of drie consulten (Tabel 7). Hiernaast zijn er voor 57 038 leerlingen visusdata uit 4 consulten 

beschikbaar. De longitudinale opvolging van deze leerlingen met meerdere beschikbare consulten worden 

verder uitgebreid besproken.  
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TABEL 7 : AANTAL EN PROPORTIE LEERLINGEN NAARGELANG HET AANTAL SYSTEMATISCHE CONSULTEN * WAARBIJ VISUSDATA IN LARS 

WERDEN GEREGISTREERD (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Aantal systematische consulten* met geregistreerde visusdata 
 Leerlingen 

           Aantal                            %  

 1 consult 255 994 27.1% 

 2 consulten 321 378 34.0% 

 3 consulten 309 715 32.8% 

 4 consulten 57 077 6.0% 

Totaal 944 164 100.0% 

* systematische consulten in eerste en tweede kleuterklas, eerste, derde en vijfde leerjaar van het lager 

gewoon onderwijs, of equivalente leeftijdsgroep voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs 

 

3.2 Longitudinale opvolging: type en soort consulten per leerling 
 

3.2.1 Kleuter en lager onderwijs 

Per geregistreerd consult wordt in LARS bijkomend aangeduid op welke leeftijdsgroep het betrekking heeft 

(bvb. type consult ‘tweede kleuterklas') en om welk soort consult het gaat (zijnde een algemeen, gericht, 

bijzonder of selectief consult). De drie eerste categorieën hebben betrekking tot de systematische consulten. 

Daarentegen wordt een selectief consult ingepland in het kader van de proactieve opvolging van 

(vermoeden van) een specifiek probleem door het CLB bij een bepaalde leerling. 

In het kader van de standaard Visus wordt het plannen van een selectief consult voorzien enerzijds bij 

leerlingen uit de eerste en tweede kleuterklas bij wie geen betrouwbare visusscore kon bekomen worden, 

en anderzijds bij het ontbreken van antwoord op een verwijzing voor afwijkende visus bij leerlingen uit het 

eerste leerjaar. In beide gevallen is het de bedoeling om een mogelijk achterliggende amblyopie en/of 

amblyogene factor op korte termijn op te volgen, omdat een vroegtijdige behandeling van dergelijke 

pathologie de prognose ervan in belangrijke mate verbetert. 

Naar verwachting zouden leerlingen slechts één consult van hetzelfde type (bvb. systematisch consult 

eerste leerjaar) moeten krijgen, eventueel aangevuld met een selectief consult voor nazorg van een 

specifieke problematiek door het CLB. De data-analyse van type en soort consulten per leerling in het 

longitudinale databestand toont echter aan dat er bij 1 à 2% van de leerlingen een bijkomend systematisch 

consult van hetzelfde type tijdens hetzelfde schooljaar werd geregistreerd. Blijkbaar registreert men soms 

een extra controle-onderzoek als een bijkomend systematisch consult van hetzelfde type in plaats van 

hiervoor een ‘selectief onderzoek’ aan te maken. Het probleem dat zich hierbij stelt, is dat bij klassieke data-

analyse, deze leerlingen bij wie men een twijfel over de testresultaten heeft en een controle-onderzoek op 

een later tijdstip uitvoert, meermaals opgenomen worden in het databestand. Dit kan een bron van bias in 

de resultaten vormen, zoals een oververtegenwoordiging van kinderen met een visusproblematiek bij de 

berekening van prevalentiecijfers. Het opstellen van een longitudinale databestand met unieke leerlingen 

heeft dit probleem aan het licht gebracht en ons in staat gesteld om correctere prevalentiecijfers bij een 

populatie van unieke leerlingen te berekenen. 

VOOR DE TOEKOMST verdient dit aspect aandacht bij de data-registratie door CLB-medewerkers in LARS: we 

bevelen aan om - na een systematisch consult - een bijkomend consult voor opvolging van een specifieke 

problematiek door het CLB tijdens hetzelfde schooljaar telkens als selectief consult te registreren.  
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3.2.2 Secundair onderwijs 

In de Standaard Visus wordt geen systematisch visusonderzoek meer voorzien in het secundair onderwijs. Bij 

de systematische consulten uitgevoerd bij leerlingen uit het eerste en derde jaar van het secundair 

onderwijs behoort het visusonderzoek m.a.w. niet tot de verplichte CLB-activiteiten. Op deze leeftijd 

gebeurt het visusonderzoek in principe enkel op vraag (van leerlingen, ouders, leerkrachten…) of op 

indicatie van CLB-medewerkers. Bij leerlingen uit het buitengewoon onderwijs is het echter wel aangewezen 

om een systematisch visusonderzoek verder te blijven afnemen, gezien het verhoogde risicoprofiel en de 

grotere impact van een visusdaling op de ontwikkeling bij deze groep. 

Er werd nagekeken welke proportie van de leerlingen een visusonderzoek kregen naar aanleiding van de 

systematische CLB-consulten type ‘Eerste leerjaar secundair onderwijs / 13-jarigen” (Tabel 8) en ‘Derde 

leerjaar secundair onderwijs / 15-jarigen” (Tabel 9). Per consult werd ook een onderscheid gemaakt tussen 

leerlingen uit het gewoon en buitengewoon onderwijs.  

 

TABEL 8 : AANTAL EN PROPORTIE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK BIJ HET SYSTEMATISCHE CLB-CONSULT TYPE 

‘EERSTE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS’ (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Gewoon onderwijs 

Systematisch                    

CLB-consult                       Visusonderzoek 

  1ste SO*                  Aantal                Proportie 

Buitengewoon onderwijs 

Systematisch                    

CLB-consult                        Visusonderzoek 

  1ste SO*                   Aantal                Proportie 

2010-11 63 773 52 970 83.1% 5 200 4 666 89.7% 

2011-12 61 688 51 071 82.8% 3 748 3 469 92.6% 

2012-13 60 380 49 782 82.4% 3 125 2 918 93.4% 

2013-14 61 269 50 041 81.7% 4 084 3 879 95.0% 

2014-15 61 154 48 676 79.6% 3 891 3 681 94.6% 

2015-16 62 355 49 332 79.1% 4 069 3 788 93.1% 

Totaal 370 619 301 872 81.5% 24 117 22 401 92.9% 

* Legende:  1 SO* = CLB-consult type “ 1ste leerjaar secundair onderwijs / 13-jarigen” 

 

TABEL 9 : AANTAL EN PROPORTIE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK BIJ HET SYSTEMATISCHE CLB-CONSULT TYPE 

‘DERDE JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS’ (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Gewoon onderwijs 

Systematisch                    

CLB-consult                       Visusonderzoek 

     3de SO*                Aantal                Proportie 

Buitengewoon onderwijs 

Systematisch                    

CLB-consult                       Visusonderzoek 

   3de SO*                   Aantal                Proportie 

2010-11 68 905 55 725 80.9% 4 115 3 713 90.2% 

2011-12 66 011 47 794 72.4% 4 403 3 815 86.6% 

2012-13 62 203 43 769 70.4% 3 082 2 766 89.7% 

2013-14 63 436 44 130 69.6% 3 583 3 337 93.1% 

2014-15 64 149 42 822 66.8% 3 030 2 719 89.7% 

2015-16 63 802 41 600 65.2% 2 596 2 348 90.4% 

Totaal 388 506 275 840 71.0% 20 809 18 698 89.9% 

* Legende:  3 SO* = CLB-consult type “3de leerjaar secundair onderwijs / 15-jarigen” 
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In het buitengewoon onderwijs wordt - zoals verwacht - bij de meerderheid van de leerlingen een 

visusonderzoek afgenomen, namelijk bij 93% van de 13-jarigen en 90% van 15-jarigen.  

Opmerkelijk is dat er ook bij de meerderheid van de leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs een 

geregistreerd visusonderzoek terug te vinden is, namelijk bij 81% in het 1ste leerjaar en 71% in het 3de 

leerjaar. In de loop der jaren is er echter een progressieve daling van deze proporties (van respectievelijk 

83 en 81% naar 79 en 65%).  

VOOR DE TOEKOMST wordt dit als werkpunt voor CLB-medewerkers meegenomen: bij deze leeftijdsgroep 

bevelen we aan om een CLB-visusonderzoek enkel gericht op vraag of op indicatie af te nemen. 
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4. GEZICHTSSCHERPTE OP AFSTAND 
 

4.1  Type van afgenomen visustest 

Volgens de standaard Visus dient de keuze van de af te nemen test voor gezichtsscherpte op afstand afgestemd 

te worden op het type van consult (cf. overzicht in Tabel 10). In de meeste gevallen kan men kiezen tussen eerste 

en tweede keuze (met uitzondering voor het eerste leerjaar van het lager onderwijs, waarbij de LogMAR 3m 

Crowded test als enige aanbevolen test wordt vermeld). In het buitengewoon onderwijs wordt de keuze van de 

test aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind. 

 

TABEL 10: DOOR DE STANDAARD VISUS AANBEVOLEN TESTS VOOR GEZICHTSSCHERPTE OF AFSTAND (EERSTE EN TWEEDE KEUZE) 

NAARGELANG HET LEERJAAR VAN DE LEERLINGEN 

Leerjaar 1° keuze 2° keuze 

KLEUTERONDERWIJS 
Eerste kleuterklas 

Tweede kleuterklas 

 
Kay 3m Crowded Book 

LogMAR 3m Crowded Test  

 
LogMAR 3m Crowded Test  

Kay 3m Crowded Book 

LAGER ONDERWIJS 
Eerste jaar 

Derde jaar 

Vijfde jaar 

 
LogMAR 3m Crowded Test 

LogMAR 3m Crowded Test 

Snellen letters en/of cijfers op lijn 

 
--- 

   Snellen letters/cijfers op lijn 

LogMAR 3m Crowded Test 

BUITENGEWOON ONDERWIJS 
Test aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van het kind 

 

4.1.1 Kleuteronderwijs 

Uit de Dashboard-analyses m.b.t. het onderzoek van de gezichtsscherpte in de eerste kleuterklas blijkt dat 

bij circa alle geteste leerlingen (99.2%) één van de aanbevolen visustests werd afgenomen, met een 

opvallende voorkeur voor de eerste keuze test (Kay Crowded test) (Tabel 11). In de resterende groep (<1%) 

werd ofwel de Ffooks test afgenomen (die als mogelijk alternatief in de standaard Visus wordt vernoemd 

bij kinderen met ontwikkelingsvertraging) ofwel de Snellen letters en cijfers (niet geschikt voor 

amblyopieopsporing). In de twee laatste schooljaren gebeurde dit laatste echter niet meer bij leerlingen uit 

het gewoon onderwijs, hetgeen op een steeds verbeterde toepassing van de richtlijnen wijst. 

 

TABEL 11: PROPORTIE LEERLINGEN UIT DE EERSTE KLEUTERKLAS MET AFGENOMEN VISUSTEST CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN 

DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Aanbevolen visustests afgenomen in de eerste kleuterklas (2010-2016) 

               Eerste keuze                           Tweede keuze                                   

      (Kay Crowded test)             (LogMAR Crowded test)                             Totaal 

2010-11    (n1= 66 248) 98.0% 1.1% 99.1% 

2011-12    (n2= 68 067) 98.1% 1.1% 99.2% 

2012-13    (n3= 63 511) 98.2% 0.9% 99.1% 

2013-14    (n4= 69 593) 98.5% 0.6% 99.1% 

2014-15    (n5= 70 173) 98.6% 0.4% 99.1% 

2015-16    (n6= 69 656) 98.8% 0.4% 99.2% 
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Bij tweede kleuters worden de aanbevelingen op vlak van testkeuze even goed opgevolgd: bij 99.4% van de 

leerlingen wordt gebruik gemaakt van één van de tests vermeld in de standaard. De tweede keuze test 

(namelijk de Kay test) werd bij een vijfde van de leerlingen afgenomen, met een progressieve daling van 19 

naar 15% doorheen de 6-jaar durende registratieperiode (Tabel 12). Bij de kleine subgroep van leerlingen 

uit het buitengewoon onderwijs wordt de Kay test zoals verwacht vaker gebruikt, met een dalende trend 

over de jaren heen (van 59 naar 36%). Het gebruik van de Snellen letters en cijfers (niet geschikt voor 

amblyopieopsporing) daalde van 0.2% naar 0.03% over de jaren heen, en werd nog slechts bij twee 

leerlingen uit het gewoon onderwijs in de twee laatste jaren afgenomen, hetgeen wijst op een steeds 

verbeterde toepassing van de richtlijnen. 

 

TABEL 12: PROPORTIE LEERLINGEN UIT DE TWEEDE KLEUTERKLAS MET AFGENOMEN VISUSTEST CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN 

DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Aanbevolen visustests afgenomen in de tweede kleuterklas (2010-2016) 

               Eerste keuze                           Tweede keuze                            

 (LogMAR Crowded test)                   (Kay Crowded test)                               Totaal 

2010-11    (n1= 69 449) 79.8% 19.6% 99.4% 

2011-12    (n2= 70 736) 80.9% 18.4% 99.3% 

2012-13    (n3= 69 282) 83.4% 16.0% 99.4% 

2013-14    (n4= 72 939) 82.9% 16.6% 99.5% 

2014-15    (n5= 74 718) 84.0% 15.6% 99.5% 

2015-16    (n6= 73 647) 84.5% 15.0% 99.5% 

 

 

4.1.2 Lager onderwijs 

Voor leerlingen van het eerste leerjaar gewoon onderwijs is er slechts één aanbevolen visustest, met name 

de LogMAR Crowded test. In de periode 2010-2016 werd deze test bij de overgrote meerderheid (99.6%) 

van de leerlingen afgenomen, met een nog licht stijgende trend over de jaren heen (Tabel 13).  

 

TABEL 13: PROPORTIE LEERLINGEN UIT HET EERSTE LEERJAAR VAN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS MET AFGENOMEN VISUSTEST 

CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Aanbevolen visustest afgenomen bij het CLB-consult 

type eerste leerjaar LO (2010-2016)                        

LogMAR Crowded test   

2010-11    (n1= 54 183) 99.2% 

2011-12    (n2= 56 691) 99.4% 

2012-13    (n3= 59 158) 99.6% 

2013-14    (n4= 73 159) 99.6% 

2014-15    (n5= 76 014) 99.8% 

2015-16    (n6= 75 838) 99.6% 
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Bij leerlingen uit het buitengewoon onderwijs voor wie de LogMAR test te moeilijk is, wordt in de standaard 

Visus aanbevolen om over te gaan naar een eenvoudigere visustest aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd 

van de leerling. Tabel 14 toont de verdeling van de verschillende visustests afgenomen bij deze 

leeftijdsgroep (7-jarigen) uit het buitengewoon onderwijs. 

 

TABEL 14: AFGENOMEN VISUSTESTS N.A.V. HET ‘CLB-CONSULT TYPE EERSTE LEERJAAR LO / 7-JARIGEN’ BIJ LEERLINGEN UIT HET 

BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

LogMAR 

Crowded test   

Kay  

Crowded test 

Snellen 

letters/cijfers 

Andere  

(o.a. Fooks test) 

Geen test 

afgenomen 
Totaal 

2010-11 (n1= 1 023) 79.4% 10.3% 4.5% 3.0% 2.8% 100% 

2011-12  (n2 = 849) 82.3% 9.1% 2.6% 2.7% 3.3% 100% 

2012-13 (n3= 1 148) 84.1% 11.0% 1.7% 0.8% 2.4% 100% 

2013-14 (n4= 1 540) 88.2% 8.2% 1.1% 0.1% 2.3% 100% 

2014-15 (n5= 1 523) 86.8% 7.6% 1.6% 0.2% 3.9% 100% 

2015-16 (n6= 7 292) 79.3% 12.0% 3.1% 0.2% 4.5% 100% 

 

 

In het derde leerjaar gewoon lager onderwijs werd eveneens de meerderheid (99.8%) van de leerlingen 

getest met één van de visustests aanbevolen in de standaard Visus. In de periode 2010-2016 werd de eerste 

keuze test in gemiddeld 98.1% van de gevallen gebruikt, tegen 1.7% voor de alternatieve Snellen test (Tabel 

15). In Tabel 16 wordt eveneens de verdeling getoond van de verschillende visustests afgenomen bij 

dezelfde leeftijdsgroep (9-jarigen) in het buitengewoon onderwijs. 

 

 

TABEL 15: PROPORTIE LEERLINGEN UIT HET DERDE LEERLAAR VAN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS MET AFGENOMEN VISUSTEST 

CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Aanbevolen visustests afgenomen in het derde leerjaar LO (2010-2016) 

              Eerste keuze                             Tweede keuze                           

 (LogMAR Crowded test)                (Snellen letters/cijfers)                              Totaal 

2010-11    (n1= 55 169) 96.1% 3.7% 99.8% 

2011-12    (n2= 53 700) 96.3% 3.5% 99.8% 

2012-13    (n3= 54 670) 98.6% 1.2% 99.8% 

2013-14    (n4= 66 382) 98.7% 1.2% 99.9% 

2014-15    (n5= 68 804) 99.1% 0.8% 99.9% 

2015-16    (n6= 70 493) 99.3% 0.6% 99.9% 
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TABEL 16: AFGENOMEN VISUSTESTS N.A.V. HET ‘CLB-CONSULT TYPE DERDE LEERJAAR LO / 9-JARIGEN’ BIJ LEERLINGEN UIT HET 

BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

LogMAR 

Crowded test   

Kay  

Crowded test 

Snellen 

letters/cijfers 

Andere  

(o.a. Fooks test) 

Geen test 

afgenomen 
Totaal 

2010-11 (n1= 1 529) 80.7% 6.7% 8.8% 2.0% 1.9% 100% 

2011-12 (n2 = 1 436) 86.6% 4.9% 6.1% 0.4% 1.9% 100% 

2012-13 (n3= 2 184) 83.9% 4.2% 9.0% 0.3% 1.5% 100% 

2013-14 (n4= 3 318) 84.0% 3.1% 11.2% 0.5% 1.2% 100% 

2014-15 (n5= 3 116) 83.8% 3.5% 11.3% 0.2% 1.3% 100% 

2015-16 (n6= 3 037) 83.0% 3.7% 11.1% 0.0% 2.2% 100% 

 

In het vijfde leerjaar gewoon lager onderwijs gebeurt de keuze van de visustest ook zeer conform de 

richtlijnen: de meerderheid (99.6%) van de leerlingen werd getest met één van de aanbevolen tests, met 

een duidelijke voorkeur voor de Snellen letters (eerste keuze, in gemiddeld 94.5%) t.o.v. de LogMAR test 

(tweede keuze, in 5.1%) (Tabel 17).  

Tabel 18 toont vervolgens de verdeling van de verschillende visustests afgenomen bij dezelfde 

leeftijdsgroep (11-jarigen) in het buitengewoon onderwijs. 

 

TABEL 17: PROPORTIE LEERLINGEN UIT HET VIJFDE LEERJAAR VAN HET GEWOON LAGER ONDERWIJS MET AFGENOMEN VISUSTEST 

CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Aanbevolen visustests afgenomen in het vijfde leerjaar LO (2010-2016) 

               Eerste keuze                           Tweede keuze          

  (Snellen letters/cijfers)               (LogMAR Crowded test)                                 Totaal 

2010-11    (n1= 62 016) 92.5% 7.2% 99.7% 

2011-12    (n2= 61 661) 93.7% 5.8% 99.5% 

2012-13    (n3= 54 876) 94.4% 4.8% 99.2% 

2013-14    (n4= 60 855) 95.3% 4.3% 99.6% 

2014-15    (n5= 63 833) 95.3% 4.5% 99.8% 

2015-16    (n6= 65 928) 95.6% 4.2% 99.8% 

 

TABEL 18: AFGENOMEN VISUSTESTS N.A.V. HET ‘CLB-CONSULT TYPE VIJFDE LEERJAAR LO / 11-JARIGEN’ BIJ LEERLINGEN UIT HET 

BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

LogMAR 

Crowded test   

Kay  

Crowded test 

Snellen 

letters/cijfers 

Andere  

(o.a. Fooks test) 

Geen test 

afgenomen 
Totaal 

2010-11 (n1= 4 814) 28.6% 4.4% 64.4% 1.0% 1.6% 100% 

2011-12 (n2 = 4 984) 26.4% 3.8% 66.8% 1.4% 1.5% 100% 

2012-13 (n3= 5 306) 27.9% 2.6% 64.6% 3.4% 1.5% 100% 

2013-14 (n4= 5 995) 22.5% 2.5% 73.4% 0.3% 1.3% 100% 

2014-15 (n5= 6 196) 23.3% 3.0% 72.0% 0.2% 1.5% 100% 

2015-16 (n6= 4 936) 17.6% 3.1% 77.6% 0.0% 1.8% 100% 
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4.2 Gekende oogafwijking en visuele correctie 

De registratie van leerlingen met een gekende oogafwijking en/of een visuele correctie maakt het mogelijk om 

de proportie kinderen met een eerder opgespoorde visusdaling in kaart te brengen. De cumulatieve incidentie 

ervan kan vervolgens vergeleken worden met de prevalentie van bepaalde pathologie (bvb. amblyopie) 

naargelang de leeftijd.  

Bij kinderen met een gekende oogafwijking is de screeningsdoelstelling van het CLB niet meer aan de orde. Het 

is de taak van de oogarts om deze kinderen regelmatig op te volgen. Volgens de standaard Visus dient in dit 

geval het visusonderzoek met beide ogen samen en mét correctie uitgevoerd te worden. Dit heeft als doel het 

visuele vermogen van het kind in de klas in te schatten, en bij een significant gezichtsverlies dat het leerproces 

kan verhinderen, informatie en advies aan ouders en leerkrachten te verschaffen. 

In LARS is er geen veld voorzien om het bestaan van een gekende oogafwijking bij een leerling op een éénduidige 

manier te registreren. Men kan dit wel uit verschillende variabelen afleiden, met name: 

1/ Variabele “Testomstandigheden”, antwoordcategorieën:  

o Draagt bril / lenzen 

o Afgeplakt oogje (rechts) 

o Afgeplakt oogje (links) 

2/ Variabele “Meetresultaat”, antwoordcategorie:   

o Visusscore beide ogen mét correctie 

3/ Variabele “Status doorverwijzing”, antwoordcategorieën:  

o Afwijking reeds in behandeling/opgevolgd door externe instantie zonder doorverwijzing 

o Afwijking onvoldoende behandeld/opgevolgd door externe instantie met doorverwijzing 

 

Bij de verkenning van de Dashboard-data bleek echter dat de LARS-registratie van leerlingen met een gekende 

oogafwijking niet altijd even consequent in de verschillende rubrieken gebeurde. Als het kind bvb. zijn bril niet 

draagt op het tijdstip van het onderzoek wordt de visus toch elk oog apart zonder correctie bepaald. Er werd 

daarom voor gekozen om een nieuwe bijkomende indicator “Gekende oogafwijking” aan te maken op basis van 

de informatie uit de drie bovenvermelde variabelen (minstens één aanwijzing op een gekende oogafwijking).  

Bovendien werd op basis van het longitudinaal databestand een tweede nieuwe indicator “Gekende oogafwijking 

ooit” aangemaakt, die vanaf de eerste vaststelling van een oogafwijking bij de leerling aangeduid blijft, ongeacht 

of het oogprobleem later door behandeling werd genezen.  

In wat hierna volgt, wordt in eerste instantie de proportie van kinderen met een gekende oogafwijking enerzijds, 

en de proportie van kinderen met een visuele correctie (zijnde een bril en/of een afgeplakt oog) in de 

verschillende leeftijdsgroepen met systematisch CLB-visusonderzoek in kaart gebracht.  

 

4.2.1 Leerlingen met een gekende oogafwijking  

Bij elk systematisch CLB-consult in het kleuter en lager onderwijs wordt – nog voordat het visusonderzoek 

wordt afgenomen – geregistreerd of er bij de leerlingen sprake is van een gekende oogafwijking (op basis 

van anamnestische gegevens, vragenlijst ingevuld door ouders enz.).  

Tabel 19 geeft een overzicht van de proportie leerlingen met een gekende oogafwijking per schooljaar en 

per type CLB-consult. In de eerste kleuterklas is er op 6 jaar tijd een opvallende stijging van de proportie 

kinderen bij wie een oogafwijking werd opgespoord toen ze nog niet naar school gingen (van 2.8 naar 4.2%). 
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Bij leerlingen uit de tweede kleuterklas stijgt het ook nog in beperktere mate (van 6.2 naar 7.0%). Het 

positief effect van de oogscreening aangeboden door Kind & Gezin - en waarvan de implementatie in 2011 

startte - wordt hier duidelijk zichtbaar op populatieniveau (cf. bespreking in hoofdstuk 8).    

Het verschil in incidentie van gekende oogafwijkingen tussen eerste en tweede kleuterklas toont de 

proportie van leerlingen bij wie een oogafwijking werd opgespoord tussen deze twee systematische CLB-

consulten (bijvoorbeeld van 2.8% bij eerste kleuters in 2010-11 naar 6.6% bij tweede kleuters het jaar 

nadien). Vermoedelijk gaat het hier om de proportie leerlingen die dankzij het CLB-screeningprogramma bij 

eerste kleuters werden opgespoord. 

 

TABEL 19: PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN GEKENDE OOGAFWIJKING GEREGISTREERD BIJ HET VISUSONDERZOEK PER SCHOOLJAAR 

EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 2.8% 3.0% 2.9% 3.4% 4.0% 4.2% 3.4% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 6.2% 6.6% 6.6% 6.5% 6.9% 7.0% 6.6% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 9.1% 8.9% 9.0% 9.6% 9.4% 9.3% 9.2% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 11.5% 11.2% 11.7% 12.1% 12.1% 12.5% 11.9% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 16.3% 14.2% 14.0% 14.5% 14.6% 14.9% 14.6% 

            * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

 

 

 

4.2.2 Kinderen met een visuele correctie  

Naast de proportie kinderen met een gekende oogafwijking is het zinvol om zicht te krijgen op de subgroep 

die een visuele correctie draagt. Onder visuele correctie wordt verstaan een bril en/of een afgeplakt oog. In 

Tabel 20 wordt een overzicht gegeven van de omvang van deze groep per schooljaar en per type CLB-

consult. In de eerste kleuterklas is er opnieuw op 6 jaar tijd een opvallende stijging van de proportie 

kinderen die een visuele correctie voorgeschreven kregen voordat ze voor het eerst naar school gingen (van 

2.3 naar 3.6%). Ook dit is te danken aan de start van het oogscreeningsprogramma van Kind & Gezin in 2011. 

Bij leerlingen uit de tweede kleuterklas stijgt het eveneens van 4.2 naar 6.2%.  

 

 

TABEL 20: PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN VISUELE CORRECTIE (BRIL EN/OF AFGEPLAKT OOG) GEREGISTREERD BIJ HET 

VISUSONDERZOEK PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 2.3% 2.5% 2.5% 2.9% 3.5% 3.6% 2.9% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 4.2% 4.6% 4.6% 4.6% 4.9% 6.2% 4.7% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 7.5% 7.7% 7.9% 8.4% 8.3% 8.3% 8.0% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 9.7% 9.8% 10.4% 10.8% 10.9% 11.3% 10.5% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 12.8% 12.8% 12.6% 13.3% 13.5% 13.9% 13.2% 

             * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 
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Het verschil in incidentie van visuele correctie tussen eerste en tweede kleuterklas toont de proportie van 

leerlingen die een bril voorgeschreven kregen tussen deze twee systematische CLB-consulten (bijvoorbeeld 

van 2.3% bij eerste kleuters in 2010-11 naar 4.6% bij tweede kleuters het jaar nadien). Vermoedelijk gaat 

het hier om de proportie leerlingen die dankzij het CLB-screeningprogramma bij eerste kleuters werden 

opgespoord en behandeld. 

Tenslotte wordt de groep kinderen met een afgeplakt oog in kaart gebracht. Het afplakken van een oog is 

een specifieke behandeling van amblyopie, waarbij het sterkste oog tijdelijk wordt afgedekt om het luie oog 

te stimuleren. De proportie kinderen met een afgeplakt oog geeft dus zicht op de groep kinderen die in 

behandeling zijn voor amblyopie. Maar gezien het afplakken van een oog meestal van beperkte duur is (per 

dag en in de tijd), gaat het hier echter om een onderschatting van de groep kinderen die werkelijk in 

behandeling voor amblyopie is. Tabel 21 toont de omvang van deze subgroep per schooljaar en per type 

CLB-consult. Het aantal kinderen behandeld voor amblyopie in de eerste kleuterklas stijgt met een derde 

tussen de start en het einde van de referentieperiode, en er is een dalende trend voor dezelfde periode in 

de tweede kleuterklas. Mogelijke verklaring hiervoor is een vervroeging van de behandeling van amblyopie 

als gevolge van de vroegere opsporing hiervan door Kind & Gezin in de voorschoolse periode. 

 

TABEL 21: AANTAL EN PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN AFGEPLAKT OOGJE GEREGISTREERD BIJ HET VISUSONDERZOEK PER 

SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 
255 280 220 297 352 346 1750 

0.39% 0.41% 0.35% 0.43% 0.51% 0.50% 0.43% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 
542 561 491 486 547 492 3119 

0.78% 0.81% 0.72% 0.67% 0.74% 0.68% 0.73% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 
213 215 222 236 251 237 1374 

0.30% 0.31% 0.33% 0.33% 0.34% 0.32% 0.32% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 
35 36 38 56 46 42 253 

0.05% 0.06% 0.06% 0.08% 0.07% 0.06% 0.06% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 
8 11 10 9 9 7 54 

0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 

    * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 
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4.3 Besluit en nazorg n.a.v. het systematische CLB-visusonderzoek 

Na afname van de visustest worden zowel testuitslag (visusscores) als conclusie (al dan niet normaal verzicht 

volgens de criteria van de standaard Visus) in LARS geregistreerd. Omdat de nodige informatie voor 

besluitvorming (zoals een gekende oogafwijking, een al dan niet betrouwbare visusmeting…) in LARS over 

verschillende registratievelden verspreid is, werd een nieuwe indicator “Besluit” in het Dashboard-databank 

aangemaakt die alle informatie samenvat en uit volgende rubrieken bestaat: 

- Gekende oogafwijking 

- Niet afwijkend 

- Afwijkend 

- Geen meetresultaat 

- Onbetrouwbaar 

In Tabel 22 wordt het besluit van het visusonderzoek voor de verschillende systematische CLB-consulten uit het 

longitudinale databestand voorgesteld. Bij deze nieuwe variabele ‘Besluit’ blijven leerlingen met een gekende 

oogaandoening als dusdanig aangeduid vanaf de eerste vaststelling, zelfs wanneer hun gezichtsscherpte  op 

afstand zonder visuele correctie zich ondertussen genormaliseerd heeft. Dit verklaart waarom de proportie 

leerlingen zonder gekende oogafwijking en met normaal verzicht stelselmatig daalt vanaf de eerste kleuterklas 

(87.8%) tot het vijfde leerjaar LO (76.5%). Voor een volledige weergave per schooljaar verwijzen we naar bijlage 

2 (Tabel 64 t.e.m. Tabel 78). 

TABEL 22: BESLUIT VAN VISUSTEST PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Gekende 

oogafwijking 

Niet 

afwijkend  
Afwijkend 

Geen 

meetresultaat 
Onbetrouwbaar  Totaal 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 
(N=404 925) 

3.4% 87.8% 7.1% 0.6% 1.1% 100% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 
 (N=426 326) 

6.6% 84.9% 7.9% 0.2% 0.3% 100% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 
(N=425 503) 

9.2% 83.1% 7.5% 0.1% 0.1% 100% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 
 (N=399 892) 

11.9% 81.8% 6.1% 0.1% 0.1% 100% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 
 (N=399 596) 

14.6% 76.5% 7.5% 0.3% 0.1% 100% 

 

Bij de registratie van de nazorg n.a.v. het visusonderzoek kunnen CLB-medewerkers tussen enkele opties in LARS 

kiezen, namelijk:  

- Niet gekende afwijking met doorverwijzing 

- Afwijking reeds in behandeling / opgevolgd door externe instantie zonder doorverwijzing  

- Afwijking onvoldoende behandeld / opgevolgd door externe instantie met doorverwijzing  

- Doorverwijzing om andere redenen 

- Afwijking op te volgen door CLB (selectief consult) 

Het ontbreken van geregistreerde nazorg dient geïnterpreteerd te worden als “Geen nazorg nodig”. 

Hierna wordt een overzicht gegeven van enkele nazorgopties per type CLB-consult en per schooljaar. Voor een 

volledige weergave van alle geregistreerde nazorgrubrieken verwijzen we naar bijlage 2 (Tabel 64 t.e.m. Tabel 

78). 

Tabel 23 geeft zicht op de proportie leerlingen met een gekende oogafwijking en die regelmatig opgevolgd 

worden door de oogarts. Deze leerlingen hoeven geen speciale nazorg door het CLB. Er is een opmerkelijke 

stijging van de cijfers in alle type consulten over de 6-jaardurende periode. 
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TABEL 23: PROPORTIE LEERLINGEN MET ‘EEN GEKENDE OOGAFWIJKING REEDS IN BEHANDELING / OPGEVOLGD DOOR EXTERNE 

INSTANTIE ZONDER DOORVERWIJZING’ PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 2.3% 2.5% 2.5% 3.0% 3.7% 3.9% 3.0% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 4.4% 6.1% 6.0% 6.1% 6.5% 6.7% 6.1% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 7.3% 8.0% 8.2% 8.8% 9.0% 8.8% 8.4% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 9.0% 10.2% 10.8% 11.2% 11.3% 11.9% 10.8% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 12.1% 13.7% 13.5% 14.3% 14.6% 14.0% 13.9% 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

In Tabel 24 wordt de proportie van doorverwezen leerlingen na visusonderzoek getoond. Hierbij gaat het 

grotendeels (94 à 97%) om leerlingen zonder gekende oogafwijking bij wie de visustest afwijkend werd 

bevonden, en in veel mindere mate (3 à 6%) om leerlingen met een gekende oogafwijking die onvoldoende 

behandeld en/of opgevolgd worden door de oogarts en om deze reden opnieuw naar de specialist worden 

doorgestuurd. In alle leeftijdsgroepen is er een daling van deze cijfers over de jaren heen.  

TABEL 24: PROPORTIE DOORVERWEZEN LEERLINGEN N.A.V. HET VISUSONDERZOEK PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * 

(LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 7.3% 7.2% 7.2% 6.8% 6.3% 6.6% 6.9% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 8.0% 8.0% 8.2% 7.9% 7.7% 8.1% 8.0% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 7.6% 7.5% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.4% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 7.0% 6.5% 6.4% 6.5% 6.3% 6.0% 6.4% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 7.7% 7.8% 8.0% 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

Tenslotte ziet men in Tabel 25 bij welke proportie leerlingen een selectief consult in het CLB werd gepland om 

de visus op te volgen. Dergelijke nazorg is arbeidsintensief en dient volgens de standaard visus beperkt te 

worden tot de opvolging van onbetrouwbaar visusresultaat bij kleuters en leerlingen uit het eerste leerjaar. Bij 

een tweede onbetrouwbaar resultaat dient het kind doorverwezen te worden. Uit onderstaande cijfers blijkt dat 

deze nazorgoptie een dalende trend volgt in alle leeftijdsgroepen, en dat men er - conform de richtlijnen - 

miniem gebruik van maakt in het lager onderwijs. 

TABEL 25: PROPORTIE LEERLINGEN MET GEPLAND SELECTIEF CONSULT N.A.V. HET VISUSONDERZOEK PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-
CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 1.8% 1.8% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.6% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 1.6% 1.5% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1% 1.4% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 

Derde leerjaar LO/9-jarigen 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 

Vijfde leerjaar LO/11-jarigen 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 
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4.4 Longitudinale opvolging van screeningsresultaten en nazorg 

4.4.1 Opvolging tussen eerste en tweede kleuterklas 

Voor de longitudinale opvolging van de screeningsresultaten en nazorg voor eerste kleuters werden alle 
kinderen met een visusonderzoek in een CLB-consult type “Tweede kleuterklas” afgenomen tussen 
september 2013 en juli 2016 in beschouwing genomen (dit zijn de 3 schooljaren met beschikbare informatie 
van de OKI-indicator). Van deze kinderen werd de nazorg n.a.v. de visustest afgenomen in de eerste 
kleuterklas (vanaf september 2012) vervolgens onder de loep genomen. 

Uit de cijfers getoond in Tabel 26, lichten we hieronder de meest interessante bevindingen toe: 

- Bij de leerlingen zonder nazorg (d.w.z. met een normaal testuitslag) in de eerste kleuterklas is er in 9 
op 10 gevallen opnieuw geen nood aan nazorg in de tweede kleuterklas. Bij 6% van hen is de visustest 
echter voor het eerst afwijkend, waarbij een doorverwijzing naar de oogarts gebeurde. 
 

- In de groep kinderen met een gekende oogafwijking die voldoende behandeld/opgevolgd werd in de 
eerste kleuterklas, dient slechts 4.5% van hen het jaar nadien actief door het CLB naar de specialist 
doorverwezen te worden. In een kleine helft van de gevallen wordt er hierbij specifiek vermeld dat het 
gaat om een gekende afwijking die onvoldoende behandeld/opgevolgd is.  
 

- In de groep eerste kleuters met een gekende oogafwijking onvoldoende behandeld/opgevolgd door de 
oogarts en die toen hiervoor doorverwezen werden, wordt er in 2 op 3 gevallen het jaar nadien 
geregistreerd dat de oogafwijking nu wel degelijk goed behandeld is. Bij 20.9% vindt er een nieuwe 
verwijzing plaats. Bij de overige 10.8% werd geregistreerd dat er geen nazorg (meer) nodig was. 
 

- Bij eerste kleuters zonder gekende oogafwijking en doorverwezen naar de oogarts voor een afwijkende 
visustest blijkt dat er het jaar nadien in circa de helft van de gevallen sprake is van een bevestigde 
afwijking, waarvan de meeste voldoende behandeld en opgevolgd zijn (45% versus 2% met nieuwe 
doorverwijzing voor onvoldoende opvolging). Hiernaast vindt er in 1 op 4 gevallen een tweede 
doorverwijzing voor afwijkende visustest plaats in de tweede kleuterklas en wordt in de resterende 
kwart van de groep een normale visus gevonden. 
 
 

TABEL 26: LONGITUDINALE OPVOLGING VAN NAZORG TUSSEN EERSTE EN TWEEDE KLEUTERKLAS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK 

(LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Eerste kleuterklas 

 (%) 

 

 

Tweede kleuterklas 

Geen 

nazorg 

nodig 

 

 

N1=172 386 

Afwijking 

behandeld / 

opgevolgd 

zonder 

doorverwijzing 

N2=5 931 

Afwijking 

onvoldoende 

behandeld / 

opgevolgd met 

doorverwijzing 

N3=148 

Doorverwijzing 

voor niet 

gekende 

afwijking of 

andere 

N4=12 928 

Selectief 

onderzoek 

 

 

 

N5=2 899 

Geen nazorg nodig 92.1% 8.4% 10.8% 27.7% 57.1% 

Afwijking behandeld / opgevolgd 

zonder doorverwijzing 
0.8% 86.8% 66.2% 45.5% 11.6% 

Afwijking onvoldoende 

behandeld / opgevolgd met 

doorverwijzing 

0.0% 1.8% 10.1% 2.0% 0.9% 

Doorverwijzing voor niet gekende 

afwijking of andere 
6.0% 2.7% 10.8% 23.3% 24.0% 

Selectief onderzoek 1.1% 0.4% 2.0% 1.6% 6.4% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.4.2 Opvolging tussen tweede kleuterklas en eerste leerjaar LO 

Voor de longitudinale opvolging van de screeningsresultaten en nazorg bij tweede kleuters werden alle 
kinderen met een visusonderzoek bij een CLB-consult type “Eerste leerjaar lager onderwijs” afgenomen 
tussen september 2013 en juli 2016 in beschouwing genomen (dit zijn de 3 schooljaren met beschikbare 
informatie over de OKI-indicator). Van deze kinderen werd de nazorg n.a.v. de visustest afgenomen in de 
tweede kleuterklas (vanaf september 2011) vervolgens onder de loep genomen. 

Uit het overzicht (Tabel 27) lichten we hieronder de meest interessante bevindingen toe: 

- Bij de leerlingen zonder nazorg in de tweede kleuterklas is er in 9 op 10 gevallen opnieuw geen nood 
aan nazorg in het eerste leerjaar. Bij 5.4% van hen is de visustest echter voor het eerst afwijkend, 
waarbij een doorverwijzing naar de oogarts werd gedaan. 
 

- In de groep kinderen met een gekende oogafwijking die voldoende behandeld/opgevolgd was in de 
tweede kleuterklas, dient slechts 5.9% van hen in het eerste leerjaar actief door het CLB naar de 
specialist doorverwezen te worden. In iets meer dan de helft van de gevallen wordt er hierbij specifiek 
vermeld dat het gaat om een gekende afwijking die onvoldoende behandeld/opgevolgd is.  
 

- In de groep tweede kleuters met een gekende oogafwijking onvoldoende behandeld/opgevolgd door 
de oogarts en die toen hiervoor doorverwezen werden, wordt er in 55.8% van de gevallen bij het 
volgende consult type ‘Eerste leerjaar’ geregistreerd dat de oogafwijking nu wel goed behandeld is. Bij 
24.2% vindt er een nieuwe verwijzing plaats. 
 

- Bij tweede kleuters zonder gekende oogafwijking en doorverwezen naar de oogarts voor een 
afwijkende visustest blijkt dat er in het eerste leerjaar bij 1 op 3 gevallen sprake is van een bevestigde 
afwijking,  waarvan de meeste voldoende behandeld en opgevolgd zijn (33.7% versus 2.1% met nieuwe 
doorverwijzing voor onvoldoende opvolging). Hiernaast vindt er in 21.4% een nieuwe doorverwijzing 
voor afwijkende visustest plaats in het eerste leerjaar en wordt in 41.9% van de groep opnieuw een 
normale visus gevonden. 

 

TABEL 27: LONGITUDINALE OPVOLGING VAN NAZORG TUSSEN TWEEDE KLEUTERKLAS EN EERSTE LEERLAAR LO N.A.V. CLB-
VISUSONDERZOEK (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Tweede kleuterklas 

 (%) 

 

 

Eerste leerjaar LO 

Geen 

nazorg 

 

 

 

N1=224 923 

Afwijking 

behandeld / 

opgevolgd 

zonder 

doorverwijzing 

N2=15 529 

Afwijking 

onvoldoende 

behandeld / 

opgevolgd met 

doorverwijzing 

N3=697 

Doorverwijzing 

voor niet 

gekende 

afwijking of 

andere 

N4=19 997 

Selectief 

onderzoek 

 

 

 

N5=3 817 

Geen nazorg 92.9% 8.6% 18.8% 41.9% 70.5% 

Afwijking behandeld / 

opgevolgd zonder doorverwijzing 
1.2% 85.1% 55.8% 33.7% 11.4% 

Afwijking onvoldoende 

behandeld / opgevolgd met 

doorverwijzing 

0.0% 2.4% 8.3% 2.1% 1.0% 

Doorverwijzing voor niet gekende 

afwijking of andere 
5.4% 3.5% 15.9% 21.4% 15.0% 

Selectief onderzoek 0.5% 0.5% 1.1% 1.0% 2.1% 

TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.4.3 Opvolging van kinderen zonder CLB-onderzoek in de eerste kleuterklas 

Tenslotte werd specifiek gekeken naar de longitudinale opvolging van leerlingen die geen CLB-consult type 
‘eerste kleuterklas’ kregen en bij wie een CLB-visusonderzoek pas in de tweede kleuterklas voor het eerst 
werd afgenomen. Hiervoor werden dezelfde selectiecriteria toegepast als voor de analyses in § 4.4.1, d.w.z. 
alle kinderen met een visusonderzoek bij een CLB-consult type “Tweede kleuterklas” afgenomen tussen 
september 2013 en juli 2016 (met beschikbare informatie i.v.m. OKI-indicator). Uit deze leerlingenpopulatie 
van tweede kleuters heeft een subgroep van 10.7% (n1= 23 271) geen CLB-consult type ‘eerste kleuterklas’ 
gekregen. Het ontbreken van dit systematisch CLB-consult kan te wijten zijn aan het feit dat het kind toen 
nog niet naar school ging of slechts onregelmatig, of omwille van andere reden afwezig was op de dag van 
het consult. 

In Tabel 28 wordt de nazorg n.a.v. het visusonderzoek in de tweede kleuterklas voor beide groepen (met en 
zonder CLB-consult type ‘eerste kleuterklas’) getoond. Bij de subgroep die pas in de tweede kleuterklas voor 
het eerste werd onderzocht is er een opmerkelijk lagere proportie van leerlingen met een gekende 
oogafwijking (4.9%) en een hoger percentage van doorverwijzing voor niet gekende oogafwijking (9.9%) dan 
bij hun leeftijdsgenoten (p<0.001). 

 

TABEL 28: NAZORG N.A.V. VISUSONDERZOEK BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘TWEEDE KLEUTERKLAS’ BIJ LEERLINGEN MET EN ZONDER 

CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE KLEUTERKLAS’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

% 

 

Nazorg in tweede kleuterklas             (p<0.001) 

Leerlingen zonder CLB-consult 

type ‘eerste kleuterklas” 
n1=23 271 

Leerlingen met CLB-consult 

type ‘eerste kleuterklas” 
n2=194 292 

Niet gekende afwijking met doorverwijzing 9.9% 7.4% 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1% 0.0% 

Afwijking reeds in behandeling / opgevolgd 

door externe instantie zonder doorverwijzing 
4.7% 6.5% 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie met 

doorverwijzing 

0.2% 0.3% 

Afwijking op te volgen door CLB (selectief 

consult) 
1.6% 1.3% 

Geen nazorg 83.4% 84.5% 

Totaal 100% 100% 
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4.5 Visus en OnderwijsKansarmoede Indicator (OKI) 

Leerlingen worden door onderwijs beschouwd als kansarm op basis van 4 kenmerken (Onderwijs-Kansarmoede-

Indicator, OKI): lage opleiding van de moeder, thuistaal niet Nederlands, ontvangen van een studietoelage en 

wonen in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging. Deze informatie wordt door de school opgevraagd 

bij de ouders wanneer een kind start op school. De twee laatste kenmerken worden  jaarlijks door onderwijs 

geactualiseerd. Van kinderen die op minstens 3 van de 4 kenmerken positief scoren, gaat men er van uit dat ze 

opgroeien in kansarme omstandigheden (4). Deze indicatoren zijn echter enkel van toepassing op kinderen uit 

het gewoon onderwijs. Voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs wordt deze informatie niet 

geregistreerd.  

De koppeling van deze versleutelde OKI-gegevens vergt een extra interventie van het departement onderwijs. 

Deze werd gerealiseerd voor de data vanaf schooljaar 2013-14. Vandaar dat de OKI-kenmerken in ons 

Dashboard-database enkel beschikbaar voor de drie laatste schooljaren (van september 2013 tot juli 2016).  

 

4.5.1 Eerste CLB-consult en OnderwijsKansarmoede Indicator (OKI) 

Van alle leerlingen die in 2014-15 of 2015-16 onderzocht werden in het kader van een CLB-consult type 

‘Tweede kleuterklas / 5-jarigen’ (het gaat hier om de geboortecohorte 2009 en 2010), heeft gemiddeld 8.2% 

van hen geen geregistreerd CLB-onderzoek in de eerste kleuterklas gehad. Hierbij is een duidelijke socio-

economische gradiënt vast te stellen. De vertegenwoordiging van kansarme kinderen in de groep die enkel 

een consult type ‘tweede kleuterklas’ kregen, bedraagt 15.1%. Daar tegenover staat dat in de groep 

kinderen die aan beide kleuterconsulten hebben deelgenomen, de proportie kansarme leerlingen slechts 

7.3% bedraagt (p<0.001) (Tabel 29). Het ontbreken van een systematisch CLB-consult in de eerste 

kleuterklas kan te wijten zijn aan het feit dat het kind toen nog niet naar school ging of slechts onregelmatig, 

of omwille van andere reden afwezig was op de dag van het consult.  

 

TABEL 29: PROPORTIE AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN MET EEN CLB-CONSULT IN EERSTE EN/OF TWEEDE KLEUTERKLAS 

(LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen met CLB-consult 

(%) 

Type CLB-consult (n1= 145 538) 

Geen kansarmoede Kansarmoede p-waarde 

Zowel eerste als tweede kleuterklas 92.7 7.3 <0.001 

Enkel tweede kleuterklas 84.9 15.1 <0.001 

 

 

4.5.2 Gekende oogafwijking en OnderwijsKansarmoede Indicator (OKI) 

In het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar lager onderwijs is de proportie kansarme kinderen met een 

gekende oogafwijking statistisch significant lager dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (p<0.001) (cf. 

Tabel 30). Dit verschil is het meest opvallend in de tweede kleuterklas (respectievelijk 6.3 versus 7.6%). 

Vanaf het CLB-consult type ‘Derde leerjaar LO / 9-jarigen’ wordt de richting van deze trend omgewisseld. 

Bij het volgende systematische CLB-consult type ‘Vijfde leerjaar LO / 11-jarigen’ is de proportie kansarme 

leerlingen met een gekende oogafwijking duidelijk groter dan bij hun niet kansarme leeftijdsgenoten. 

Hieruit blijkt dat bij kansarme kinderen een oogafwijking pas op een oudere leeftijd wordt opgespoord en/of 

bevestigd dan bij niet kansarme kinderen. 
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TABEL 30: PROPORTIE AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN MET EEN GEKENDE OOGAFWIJKING PER TYPE CLB-CONSULT (LARS-
DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen met gekende oogafwijking  

(%) 

Type CLB-consult 

Geen kansarmoede Kansarmoede p-waarde 

Eerste kleuterklas (n1= 207 846) 3.9 3.3 <0.001 

Tweede kleuterklas (n2= 218 814) 7.5 6.1 <0.001 

Eerste leerjaar LO (n3= 219 856) 11.1 10.1 <0.001 

Derde leerjaar LO (n4= 215 758) 14.6 14.9 0.2 

Vijfde leerjaar LO (n5= 208 902) 18.7 21.0 <0.001 

 

Bij kleuters is er ook een opmerkelijke evolutie in de cijfers tussen de schooljaren 2013-14 en 2015-16. Het 

verschil in de proportie kinderen met een gekende oogafwijking bij het eerste CLB-consult wordt mettertijd 

groter tussen de groepen met en zonder kansarmoede (Tabel 31). Het positieve effect van het 

oogscreeningsprogramma bij Kind en Gezin (dat  in 2011 startte) neemt stelselmatig toe, maar groeit minder 

snel bij de populatie in kansarmoede. Op drie jaar tijd is de proportie eerste kleuters met een gekende 

oogafwijking met 0.9% gestegen bij niet kansarmen tegen slechts 0.3% bij kansarmen.  

Naar aanleiding van het CLB-visusonderzoek in de eerste kleuterklas vindt er gelukkig een inhaalbeweging 

plaats, waarbij de subgroep kinderen met een gekende oogafwijking in de tweede kleuterklas op drie jaar 

tijd met 0.6% stijgt bij kansarme leerlingen tegen 0.4% bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (Tabel 31). Er 

blijft een statistisch significant verschil tussen beide groepen in de proportie van leerlingen met een 

gekende oogafwijking (respectievelijk 6.5% in kansarmoede versus 7.7% in 2015-16). 

 

TABEL 31: PROPORTIE AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN MET EEN GEKENDE OOGAFWIJKING BIJ CLB-CONSULTEN TYPE EERSTE 

EN TWEEDE KLEUTERKLAS (LARS-DATA. PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen met gekende oogafwijking 

(%) 

Schooljaar 

Geen kansarmoede Kansarmoede p-waarde 

Eerste kleuterklas    

2013-14 (n1= 68 983) 3.4 3.2 0.3 

2014-15 (n2= 69 652) 4.0 3.4 0.004 

1015-16 (n3= 69 211) 4.3 3.5 0.002 

Evolutie van 2013-14 naar 2015-16 + 0.9 +0.3  

Tweede kleuterklas    

2013-14 (n1= 72 074) 7.3 5.9 <0.001 

2014-15 (n2= 73 922) 7.6 6.1 <0.001 

1015-16 (n3= 72 818) 7.7 6.5 <0.001 

Evolutie van 2013-14 naar 2015-16 +0.4 +0.6  

 

4.5.3 Visuele correctie en OnderwijsKansarmoede Indicator (OKI) 

Op vlak van visuele correctie worden dezelfde trends teruggevonden dan bij bevestigde oogafwijking. In het 

kleuter onderwijs en het eerste leerjaar lager onderwijs is de proportie kansarme kinderen met een visuele 

correctie statistisch significant lager dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (p<0.001) (cf. Tabel 32). Dit 

verschil is het meest opvallend in de tweede kleuterklas (respectievelijk 4.7 versus 6.1%). Vanaf het CLB-
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consult type ‘Derde leerjaar LO / 9-jarigen’ is er echter een kanteling in de richting van deze trend. Bij het 

volgende systematische CLB-consult type ‘Vijfde leerjaar LO / 11-jarigen’ is de proportie kansarme 

leerlingen die een bril draagt duidelijk groter dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten. Hieruit blijkt dat 

kansarme kinderen de nodige visuele correctie voor een oogafwijking op een oudere leeftijd krijgen dan 

niet-kansarme kinderen. 

 

TABEL 32: PROPORTIE AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN MET EEN VISUELE CORRECTIE PER TYPE CLB-CONSULT (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen met visuele correctie  

(%) 

Type CLB-consult 

Geen kansarmoede Kansarmoede p-waarde 

Eerste kleuterklas (n1= 207 846) 3.4 2.9 <0.001 

Tweede kleuterklas (n2= 218 814) 6.1 4.7 <0.001 

Eerste leerjaar LO (n3= 219 856) 8.5 7.1 <0.001 

Derde leerjaar LO (n4= 210 782) 11.1 10.8 0.3 

Vijfde leerjaar LO (n5= 202 180) 13.4 14.9 <0.001 

 

Bij kleuters vindt dezelfde opmerkelijke evolutie in de cijfers tussen de schooljaren 2013-14 en 2015-16 

plaats. Het verschil in de proportie kinderen met een visuele correctie bij het eerste CLB-consult wordt 

mettertijd groter tussen de groepen met en zonder kansarmoede (Tabel 33). Het positieve effect van de 

vroegtijdige opsporing van oogproblemen bij Kind & Gezin (opgestart in 2011) neemt jaarlijks toe, maar 

groeit minder snel bij de kansarme populatie. Op drie jaar tijd is de proportie eerste kleuters met een visuele 

correctie met 0.8% gestegen bij niet kansarmen tegen slechts 0.4% bij kansarmen.  

Het CLB-visusonderzoek in de eerste kleuterklas zorgt gelukkig voor een inhaalbeweging, waarbij de 

subgroep kinderen met een visuele correctie in de tweede kleuterklas op drie jaar tijd met 0.8% stijgt bij 

kansarme leerlingen tegen 0.5% bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (Tabel 33). Er blijft een statistisch 

significant verschil tussen beide groepen in de proportie van leerlingen met een visuele correctie 

(respectievelijk 6.3% versus 5.2% in 2015-16). 

 

TABEL 33: PROPORTIE AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN MET EEN VISUELE CORRECTIE BIJ CLB-CONSULTEN TYPE EERSTE EN 

TWEEDE KLEUTERKLAS’ (LARS-DATA. PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen met visuele correctie 

(%) 

Schooljaar 

Geen kansarmoede Kansarmoede p-waarde 

Eerste kleuterklas    

2013-14 (n1= 68 983) 3.0 2.7 0.2 

2014-15 (n2= 69 652) 3.6 2.9 0.002 

1015-16 (n3= 69 211) 3.8 3.1 0.005 

Evolutie van 2013-14 naar 2015-16 + 0.8 +0.4  

Tweede kleuterklas    

2013-14 (n1= 72 074) 5.8 4.4 <0.001 

2014-15 (n2= 73 922) 6.2 4.5 <0.001 

1015-16 (n3= 72 818) 6.3 5.2 <0.001 

Evolutie van 2013-14 naar 2015-16 + 0.5 +0.8  
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4.5.4 Nazorg na visusonderzoek en OnderwijsKansarmoede Indicator (OKI) 

Logischerwijze zijn de hoger beschreven verschillen  op vlak van gekende oogafwijking en visuele correctie 

naargelang de kansengroepen ook terug te vinden in de nazorg geregistreerd in LARS na CLB-visusonderzoek 

(Tabel 34). In de eerste kleuterklas is de proportie kansarme kinderen zonder gekende oogafwijking en 

doorverwezen voor een afwijkende visustest met een derde hoger en evolueert in stijgende lijn over de 3 

schooljaren t.o.v. hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (respectievelijk +1.7% versus -0.4%). Andersom zijn 

er relatief meer leerlingen uit de niet-kansarme groep met een gekende oogafwijking in behandeling die 

opgevolgd worden door de oogarts, en deze cijfers stijgen sneller dan bij kansarmen (+1.0% versus +0.4%). 

De proportie kinderen met een gekende oogafwijking onvoldoende behandeld / opgevolgd door de oogarts 

en die daarom opnieuw doorverwezen worden, is redelijk laag en stabiel in beide groepen (resp. 0.1% en 

0.2%). 

Bij de populatie van tweede kleuters (ongeacht of ze al een eerste CLB-consult in de eerste kleuterklas 

hebben gehad) blijft de proportie doorverwezen leerlingen zonder gekende oogafwijking opvallend hoog 

en in stijgende lijn bij kansarmoede (13% versus 7.1% bij niet kansarme in 2015-16). Parallel hiermee stijgt 

de proportie kinderen met een gekende oogafwijking in behandeling en opgevolgd door de oogarts iets 

sneller maar blijft lager bij kansarme dan bij niet-kansarme leerlingen (5.5 versus 6.8% in 2015-16). De 

proportie kinderen met een gekende oogafwijking onvoldoende behandeld / opgevolgd door de oogarts en 

die daarom (al dan niet opnieuw door het CLB) doorverwezen worden, is stabiel bij niet-kansarme leerlingen 

en kent een licht dalende trend bij kansarmen. Dit laatste is een positief gegeven want wijst op een betere 

opvolging van kleuters met een gekende oogafwijking, met grote aandacht voor kinderen in kansarmoede. 

TABEL 34: NAZORG BIJ AL DAN NIET KANSARME LEERLINGEN N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ DE CLB-CONSULTEN IN EERSTE EN 

KLEUTERKLAS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Schooljaar 

(%) 

 

Nazorg 

2013-14 

 

Kansarmoede 

Nee      Ja 

2014-15 

 

Kansarmoede 

Nee           Ja 

2015-16 

 

Kansarmoede 

Nee       Ja 

Evolutie van 2013-14 

naar 2015-16 

Kansarmoede 

Nee        Ja 

Eerste kleuterklas                    (p<0.001) (p<0.001) (p<0.001)  

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
6.5 8.5 5.7 9.2 6.1 10.1 -0.4 +1.6 

Doorverwijzing om andere redenen 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 +0.1 +0.0 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

3.0 2.8 3.9 3.0 4.0 3.2 +1.0 +0.4 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie met 

doorverwijzing 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 +0.0 +0.1 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
1.5 2.9 1.3 2.9 1.3 2.7 -0.2 -0.2 

Geen nazorg nodig 88.8 85.6 89.1 84.6 88.5 83.8 -0.3 -1.8 

Tweede kleuterklas (p<0.001) (p<0.001) (p<0.001)  

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
7.2 11.2 6.8 11.6 7.1 13.0 -0.1 +1.8 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 +0.0 +0.0 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

6.2 4.8 6.7 4.8 6.8 5.5 +0.6 +0.7 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie met 

doorverwijzing 

0.2 0.4 0.2 0.4 0.2 0.3 -0.0 -0.1 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
1.3 1.5 1.3 1.0 1.1 0.9 -0.2 -0.6 

Geen nazorg nodig 85.0 82.1 84.9 82.3 84.7 80.2 -0.3 -1.9 
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4.5.5 Longitudinale opvolging van nazorg en OnderwijsKansarmoede 

Indicator (OKI) 

Bij de analyses van de longitudinale opvolging van nazorg n.a.v. het CLB-visusonderzoek (cf. § 4.4) worden 

enkele opmerkelijke correlaties met de onderwijskansarmoede indicator vastgesteld. Deze worden 

hieronder toegelicht maar niet uitgebreid in tabellen voorgesteld. 

Bij de longitudinale opvolging van eerste naar tweede kleuterklas:  

- In de groep kinderen met een gekende oogafwijking die voldoende behandeld/opgevolgd was in de 
eerste kleuterklas, is de proportie leerlingen die het jaar nadien door het CLB doorverwezen worden 
omdat ze onvoldoende behandeld/opgevolgd worden, dubbel zo hoog bij kinderen in kansarmoede 
dan bij hun leeftijdsgenoten (respectievelijk 9.2% versus 4.1%, p<0.001). 
 

- Bij eerste kleuters zonder gekende oogafwijking en doorverwezen naar de oogarts voor een afwijkende 
visustest blijkt dat er het jaar nadien in 48.4% van de kinderen zonder kansarmoede sprake is van een 
bevestigde afwijking die goed behandeld/opgevolgd is. Bij de kinderen in kansarmoede bedraagt deze 
proportie echter slechts 27.1% (p<0.001). De proportie kinderen die opnieuw doorverwezen worden 
voor een afwijkende visustest bedraagt respectievelijk 20.9 versus 36.9% (p<0.001).  
 

 
Bij de longitudinale opvolging van tweede kleuterklas naar eerste leerjaar LO wordt opnieuw een socio-

economisch gradiënt bij vergelijkbare situaties vastgesteld:  

- In de groep kinderen met een gekende oogafwijking die voldoende behandeld/opgevolgd was in de 
tweede kleuterklas, is de proportie leerlingen die in het eerste leerjaar door het CLB doorverwezen 
worden omdat ze onvoldoende behandeld/opgevolgd worden, dubbel zo hoog bij kinderen in 
kansarmoede dan bij hun leeftijdsgenoten (respectievelijk 11.4% versus 5.2%, p<0.001). 
 

- Bij tweede kleuters zonder gekende oogafwijking en doorverwezen naar de oogarts voor een 
afwijkende visustest blijkt dat er in het eerste leerjaar in 34.8% van de kinderen zonder kansarmoede 
sprake is van een bevestigde afwijking die goed behandeld/opgevolgd is. Bij de kinderen in 
kansarmoede bedraagt deze proportie echter slechts 26.7% (p<0.001). De proportie kinderen die 
opnieuw doorverwezen worden voor een afwijkende visustest bedraagt respectievelijk 19.5 versus 
32.4% (p<0.001).  

 

 
Opvolging van kinderen zonder CLB-onderzoek in de eerste kleuterklas 

Tenslotte werd specifiek gekeken naar de longitudinale opvolging van leerlingen die geen CLB-consult type 
‘eerste kleuterklas’ kregen en bij wie een CLB-visusonderzoek pas in de tweede kleuterklas voor het eerste 
werd afgenomen (cf. § 4.4.3). Uit deze analyses blijkt dat bij de subgroep van leerlingen in kansarmoede de 
proportie kinderen met een gekende oogafwijking lager is (3.1%) en de percentage van doorverwijzing voor 
niet gekende oogafwijking hoger is (14.0%) dan bij de subgroep zonder kansarmoede (respectievelijk 4.9% 
en 9.0%, p<0.001). 
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5. OOGSTAND 

5.1  Afgenomen onderzoeksonderdelen 

In het kader van de vroegtijdige opsporing van amblyopie en amblyogene factoren wordt, naast bepaling van de 

gezichtsscherpte op afstand, ook bijzondere aandacht besteed aan het onderzoek van de oogstand. Bij het CLB-

onderzoek in de eerste kleuterklas – dat meestal op school door een verpleegkundige wordt uitgevoerd - wordt 

systematisch naar de corneareflexbeeldjes (CRB) gekeken om een manifest macrostrabisme uit te sluiten. Indien 

de CLB-arts hierbij ook aanwezig is, kan eventueel bijkomend een covertest - die meer ervaring en 

achtergrondinformatie vraagt – uitgevoerd worden. Bij het systematische consult in de tweede kleuterklas (cf. 

vroegere schema van consulten) en in het eerste leerjaar wordt de oogstand dan geëvalueerd aan de hand van 

het onderzoek van CRB én covertest, waardoor ook lichtere vormen van strabisme systematisch kunnen 

opgespoord worden. De interpretatie van de resultaten van elk onderzoeksonderdeel wordt in Tabel 35 

samengevat. Bij oudere leerlingen is geen systematisch oogstandonderzoek meer aanbevolen. 

 

TABEL 35: CLB-ONDERZOEK VAN DE OOGSTAND: INTERPRETATIE VAN RESULTATEN VOOR ELK ONDERZOEKSONDERDEEL ZOALS 

AANBEVOLEN IN DE STANDAARD VISUS 

 

Het Dashboard-databestand bevat 1 265 490 registraties van oogstandonderzoek, waarvan 392 541 bij unieke 

leerlingen in de eerste kleuterklas, 423 694 in tweede kleuterklas en 417 529 in het eerste leerjaar LO. Er werd 

nagekeken in welke mate leerlingen met een visusonderzoek afgenomen bij die systematische consulten, ook 

een oogstandonderzoek kregen. Uit het overzicht voorgesteld in Tabel 36 blijkt dat er een onderzoek van de CRB 

bij 95.7% van de leerlingen uit de eerste kleuterklas gebeurde, versus 97.7% voor de tweede kleuterklas en 96.3% 

voor het eerste leerjaar. Bij eerste kleuters is er over de 6 schooljaren een duidelijke vermindering van de 

proportie kinderen zonder geregistreerde oogstandonderzoek (met name van 5.8 naar 3.5%). Bij tweede 

kleuters is er eerder een stijging van de proportie niet-onderzochte leerlingen (van 1.5 naar 2.1%) terwijl de 

cijfers voor eerste leerjaar op en neer fluctueren tussen 3.5 en 2%.  

De registratie van cover-uncovertest en van de alternerende covertest in LARS is problematisch: er zijn hiervoor 

geen specifieke velden voorzien. Enkel bij een afwijkende testuitslag kan men dit onder “bijkomende informatie” 

aanduiden. Op basis van de beschikbare gegevens kan er dus geen onderscheid gemaakt worden tussen 

leerlingen met een normaal uitgebreid oogstandonderzoek en leerlingen bij wie enkel de CRB werden nagekeken 

(cover-uncover/ alternerende covertest niet uitgevoerd). Ook blijkt uit de data dat wanneer men een ‘andere 

test’ heeft aangeduid, er meestal ook resultaten van de CRB aangegeven worden (83.8% bij eerste kleuters, 

92.9% bij tweede kleuters en 96.2% in eerste leerjaar). Tenslotte zijn er bij respectievelijk 2.8, 3.8 en 3.8% van 

de leerlingen met een ‘andere test’ een afwijkende coveruncover- of alternerende covertest onder ‘bijkomende 
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informatie’ aangeduid. Hieruit kunnen we dus concluderen dat wanneer een ‘andere test’ i.p.v. de CRB wordt 

geregistreerd, het hierbij meestal gaat om een uitgebreid oogstandonderzoek (waarvan het onderzoek van de 

CRB een onderdeel van is). 

 

TABEL 36: OOGSTANDONDERZOEK GEREGISTREERD PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 

- JULI 2016) 

Schooljaar 

Type CLB-consult 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen  

Geen oogstandonderzoek  5.8 4.2 3.6 4.5 3.6 3.5 4.2 

Corneareflexbeeldjes (CRB) 93.8 95.6 96.3 95.5 96.4 96.6 95.7 

‘Andere’ (meestal uitgebreid 

oogstandonderzoek) 
0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Tweede kleuterklas/5-jarigen  

Geen oogstandonderzoek  1.9 1.5 1.6 1.6 1.7 2.1 1.7 

Corneareflexbeeldjes (CRB) 97.4 97.6 97.6 97.7 97.8 97.5 97.6 

‘Andere’ (meestal uitgebreid 

oogstandonderzoek) 
0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen  

Geen oogstandonderzoek  3.2 3.5 2.4 2.0 3.6 2.8 2.9 

Corneareflexbeeldjes (CRB) 95.6 95.3 96.8 97.4 95.9 96.8 96.3 

‘Andere’ (meestal uitgebreid 

oogstandonderzoek) 
1.3 1.2 0.8 0.6 0.5 0.3 0.8 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

5.2  Besluit en nazorg n.a.v. het oogstandonderzoek 

In Tabel 37 wordt het besluit van het oogstandonderzoek voor de drie eerste systematische CLB-consulten 

voorgesteld. De proportie leerlingen met een normaal oogstand stijgt progressief tussen de eerste kleuterklas 

en het eerste leerjaar, enerzijds door de kleiner wordende groep kinderen met een onbetrouwbaar resultaat, 

en anderzijds door de toename van leerlingen waarvan de strabisme op jonge leeftijd werd behandeld en 

genezen. Zo is ook de proportie leerlingen met een afgeplakt oog ter behandeling van een amblyopie of 

amblyogene factor het laagste in het eerste leerjaar.  

 

TABEL 37: BESLUIT NA OOGSTANDONDERZOEK PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT (LARS-DATA, SEPT 2010 - JULI 2016) 

Besluit oogstandonderzoek 

% 

Type CLB-consult 

Normale 

oogstand 

Vermoeden van 

afwijkende oogstand 

Afgeplakt 

oog 
Onbetrouwbaar Totaal 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 
(N=392 541) 

93.6 2.2 0.5 3.8 100% 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 
 (N=423 694) 

94.1 2.7 0.9 2.3 100% 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 
(N=417 529) 

95.2 2.6 0.4 1.8 100% 

 

Tabel 38 geeft vervolgens zicht op de evolutie van de proportie leerlingen met een afgeplakt oog over de 6 

schooljaren. Er is een lichte maar progressieve stijging van deze cijfers bij eerste kleuters. De meest aannemelijke 

verklaring hiervoor is de implementatie van de oogscreening door Kind en Gezin vanaf 2011. Bovendien is er - 

net zoals bij de screening o.b.v. gezichtsscherpte - een toename van de proportie kinderen met een afgeplakt 

oog tussen de eerste en tweede kleuterklas (met bvb. een verdubbelding van 0.4% bij eerste kleuters in 2010-
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11 naar 0.9% bij tweede kleuters het jaar nadien). Vermoedelijk gaat het hier grotendeeld om leerlingen met 

amblyopie die dankzij het CLB-screeningprogramma bij eerste kleuters werden opgespoord en behandeld. 

 

TABEL 38: PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN AFGEPLAKT OOG PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

% 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 0.4 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 0.8 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8 0.9 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

Bij de registratie van de nazorg n.a.v. het oogstandonderzoek kunnen CLB-medewerkers tussen enkele opties in 

LARS kiezen, namelijk:  

- Niet gekende afwijking met doorverwijzing 

- Afwijking reeds in behandeling / opgevolgd door externe instantie zonder doorverwijzing  

- Afwijking onvoldoende behandeld / opgevolgd door externe instantie met doorverwijzing  

- Doorverwijzing om andere redenen 

Tabel 39 geeft zicht op de evolutie van de proportie leerlingen met een gekende oogstandafwijking en die 

hiervoor regelmatig opgevolgd worden door de oogarts. Deze leerlingen hoeven geen speciale nazorg door het 

CLB. Bij eerste kleuters is er op dat vlak een lichte maar progressieve stijging van de cijfers. Hiernaast is de 

proportie leerlingen met een oogstandafwijking onvoldoende opgevolgd door de oogarts - en die daarvoor 

opnieuw doorverwezen worden - stabiel over de jaren en bedraagt 0.05% bij eerste kleuters, en 0.1% bij tweede 

kleuters en eerste leerjaar.  

TABEL 39: PROPORTIE LEERLINGEN MET ‘EEN GEKENDE OOGSTANDAFWIJKING REEDS IN BEHANDELING / OPGEVOLGD DOOR EXTERNE 

INSTANTIE ZONDER DOORVERWIJZING’ PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT * (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

% 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 0.6 0.8 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 1.0 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 1.0 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 

   * Aantal onderzochte leerlingen per schooljaar en per type CLB-consult: zie tabel 11 t.e.m. 18. 

 

Tenslotte geeft Tabel 40 zicht op de proportie doorverwezen leerlingen voor een (niet gekende) afwijkende 

oogstand. Ook hier is er een lichte progressieve daling van de cijfers bij eerste kleuters, vermoedelijk als gevolg 

van de vroegtijdige opsporing hiervan door Kind & Gezin.  

TABEL 40: PROPORTIE DOORVERWEZEN LEERLINGEN N.A.V. HET OOGSTANDONDERZOEK PER SCHOOLJAAR EN PER TYPE CLB-CONSULT 

LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Schooljaar 

Type CLB-consult 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 
Periode 

2010-2016 

Eerste kleuterklas/4-jarigen 1.0 1.1 0.9 1.0 0.8 0.8 0.9 

Tweede kleuterklas/5-jarigen 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 

Eerste leerjaar LO/7-jarigen 0.6 0.9 0.8 1.0 0.7 0.7 0.8 
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6. DIEPTEZICHT 

Volgens de standaard Visus wordt een systematisch onderzoek van het dieptezicht in het vijfde leerjaar lager 

onderwijs gepland. Hierbij wordt aanbevolen om gebruik te maken van de zogenaamde TNO-test. Dit 

instrument maakt het mogelijk om het binoculair stereozicht van de leerling kwantitatief te bepalen. Hoe 

lager de bekomen score, hoe beter het dieptezicht. Het testresultaat – uitgedrukt in boogsec – wordt als 

normaal beschouwd bij een score van 60 boogsec of lager. Bij een score van 120 boogsec is er sprake van 

een licht afwijkend binoculair stereozicht. Bij hogere scores is het dieptezicht zwak tot afwezig (cf. Tabel 

41). 

Volgens de standaard is verwijzing enkel aan de orde bij leerlingen zonder gekende oogafwijking en met een 

TNO-score hoger dan 60 boogsec. Bedoeling van de verwijzing is de oorzaak van het zwakke dieptezicht te 

identificeren. Alle leerlingen met een gekende oogafwijking – nu of ooit in het verleden – komen niet in 

aanmerking om verwezen te worden, zelfs als de visuswaarden zich intussen hebben genormaliseerd.  Het is 

immers zo dat kinderen met microstrabisme of kinderen die een succesvolle behandeling voor amblyopie 

ondergingen, vaak een licht afwijkend binoculair stereozicht op oudere leeftijd zullen blijven vertonen. Voor 

dit soort afwijkingen hoeven zij echter geen bijkomend gespecialiseerd onderzoek meer te ondergaan. 

 

TABEL 41: INTERPRETATIE VAN DE TNO-SCORES BIJ DE KWANTITATIEVE BEPALING VAN HET BINOCULAIR STEREOZICHT ZOALS 

AANBEVOLEN IN DE STANDAARD VISUS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  Afgenomen test voor dieptezicht in het vijfde leerjaar LO 

In ons longitudinale databestand opgesteld op basis van de Dashboard-data kon een onderscheid gemaakt 

worden tussen enerzijds de meerderheid van de leerlingen bij wie het dieptezicht bij het systematisch CLB-

consult type vijfde leerjaar voor het eerst werd getest, en anderzijds een kleine subgroep van leerlingen die later 

opnieuw werden getest (2.3%, n=9 474). In onderstaande analyses werd deze subgroep geëxcludeerd om enkel 

rekening te houden met unieke leerlingen uit het vijfde leerjaar (n= 405 296). 
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Voor de periode 2010-2016 werd bij de meerderheid (99.5%) van de leerlingen uit het vijfde leerjaar de 

aanbevolen TNO-test afgenomen (Tabel 42). De zeer kleine proportie leerlingen bij wie een andere 

dieptezichttest of geen test werd afgenomen, is bovendien progressief gehalveerd (van 0.6% in 2010 naar 0.3% 

in 2015-16). De aanbevelingen van de standaard visus worden dus ook hier bijzonder goed toegepast in de CLB-

praktijk.  

TABEL 42: PROPORTIE LEERLINGEN BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ PER SCHOOLJAAR MET AL DAN NIET AFNAME VAN DE 

TNO-TEST CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Test voor dieptezicht afgenomen in het vijfde leerjaar LO (2010-2016) 

       Aanbevolen                        Andere                              Geen test 

          TNO-test                 niet aanbevolen test                afgenomen                        Totaal 

2010-11    (n1= 64 923) 99.4% 0.1% 0.5% 100% 

2011-12    (n2= 63 783) 99.3% 0.2% 0.5% 100% 

2012-13    (n3= 61 191) 99.5% 0.1% 0.4% 100% 

2013-14    (n4= 64 416) 99.6% 0.1% 0.3% 100% 

2014-15    (n5= 67 452) 99.6% 0.1% 0.3% 100% 

2015-16    (n6= 69 504) 99.7% 0.1% 0.2% 100% 

 

6.2 Uitslag op de TNO-test in het vijfde leerjaar LO 

In Tabel 43 wordt de verdeling van de TNO-scores geregistreerd in LARS n.a.v. het systematisch consult type 

vijfde leerjaar per schooljaar weergegeven. In Tabel 44 wordt vervolgens de mate van binoculair stereozicht bij 

deze populatie samengevat (hetzij normaal, afwijkend of afwezig). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt 

tussen 1/ de groep van leerlingen met een gekende oogafwijking, 2/ leerlingen zonder gekende oogafwijking 

maar met een afwijkende visusscore bij hetzelfde CLB-onderzoek, en 3/ de resterende groep van leerlingen 

zonder bijzonderheden op vlak van visus.  

Zoals verwacht heeft de meerderheid van de leerlingen zonder gekende oogafwijking en een normale visusscore 

tijdens hetzelfde consult een normaal binoculair stereozicht. In tegenstelling hiermee is het stereozicht zwak tot 

afwezig bij een vierde van de leerlingen met een afwijkende visusscore en bij een derde van de leerlingen met 

een gekende oogafwijking (nu of ooit in het verleden). 

 

TABEL 43: TNO-SCORES GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. VISUSONDERZOEK BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

TNO-score 

2010-11 

 
(n1=64 527) 

2011-12 

 
(n2=63 403) 

2012-13 

 
(n3=60 953) 

2013-14 

 
(n4=64 180) 

2014-15 

 
(n5=67 192) 

2015-16 

 
(n6=69 304) 

Periode 

2010-2016 
(N=389 559) 

15 boogsec 0.94% 0.90% 0.81% 0.69% 0.78% 0.50% 0.77% 

30 boogsec 4.89% 4.86% 4.12% 3.35% 2.59% 2.32% 3.66% 

60 boogsec 80.56% 80.66% 82.29% 83.40% 84.17% 84.50% 82.64% 

120 boogsec 4.96% 4.91% 4.49% 4.26% 4.18% 4.27% 4.51% 

240 boogsec 2.98% 2.87% 2.72% 2.66% 2.65% 2.64% 2.75% 

480 boogsec 1.20% 1.46% 1.16% 1.24% 1.16% 1.17% 1.23% 

> 480 boogsec 3.86% 3.75% 4.01% 4.04% 4.07% 4.33% 4.02% 

Geen / onbetrouwbaar 0.61% 0.60% 0.39% 0.37% 0.39% 0.29% 0.44% 
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TABEL 44: MATE VAN BINOCULAIR STEREOZICHT VOLGENS TNO-TEST BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ NAARGELANG DE 

REGISTRATIE VAN EEN GEKENDE OOGAFWIJKING EN/OF AFWIJKENDE VISUSSCORE BIJ HETZELFDE CONSULT (LARS-DATA, PERIODE SEPT 

2010 - JULI 2016) (N=388 987*) 

 

 

Binoculair 

stereozicht 

(TNO-score) 

Leerlingen uit het vijfde leerjaar LO (2010-2016) 
 

Zonder gekende oogafwijking                zonder gekende oogafwijking                  met gekende 

 en met normale visusscore                    maar met afwijkende visusscore                 oogafwijking 

              (n1 = 293 894)                                               (n2 = 26 614)                                    (n3 = 68 479) 

Normaal 

(≤ 60 boogsec) 
93.8% 72.4% 65.9% 

Afwijkend 

(120-480 boogsec) 
5.1% 19.9% 18.9% 

Afwezig 

(>480 boogsec) 
1.1% 7.7% 15.2% 

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score én monoculaire visusscores 

 

Aangezien de TNO-test het binoculair stereozicht evalueert, werd ook dieper ingegaan op de analyses van het 

TNO-resultaat naargelang de individuele behaalde visusscores voor elk oog apart. Per leerling werd het aantal 

lijnen verschil tussen beide monoculaire visusscores berekend. Zoals in Figuur 1 getoond, wordt een duidelijke 

correlatie vastgesteld tussen het aantal lijnen verschil in de visusscores tussen beide ogen enerzijds en de TNO-

testuitslag anderzijds (normaal [≤ 60 boogsec] versus afwijkend]. Bij deze analyses werden de leerlingen die een 

bril dragen geëxcludeerd en bij wie de visus (zoals aanbevolen in de richtlijnen) enkel binoculair met correctie 

werd bepaald. 

 

 

FIGUUR 1: PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN NORMALE VERSUS AFWIJKENDE TNO-TESTUITSLAG NAARGELANG HET AANTAL LIJNEN 

VISUSVERSCHIL TUSSEN BEIDE OGEN BIJ HETZELFDE CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) (N=373 840*)  

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score én monoculaire visusscores 

 

Tenslotte valt het ook op dat bij leerlingen met 2 of meerdere lijnen visusverschil (hetgeen het gangbare 

verwijscriterium is bij opsporing van amblyopie en amblyogene factoren), de TNO-score in twee derde van de 

gevallen nog normaal is (cf. Tabel 45). Zoals in de literatuur aangegeven, bevestigen onze resultaten dat de TNO-

test (net zoals andere tests voor dieptezicht) geen gevoelig screeningsinstrument vormt voor het opsporen van 

een visusverschil tussen beide ogen. 
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TABEL 45: PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN AL DAN NIET NORMALE TNO-TESTUITSLAG NAARGELANG HET AANTAL LIJNEN 

VISUSVERSCHIL TUSSEN BEIDE OGEN GEMETEN BIJ HETZELFDE CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 

2010 - JULI 2016) 

 

Aantal lijnen visusverschil 

tussen beide ogen 

Uitslag op de TNO-test bij leerlingen uit het vijfde leerjaar LO (2010-2016) 
 

                    Normaal                                               Afwijkend                                       Totaal                                                                  

0                (n1 = 319 752*) 92.6% 7.4% 100% 

1                   (n2 = 40 401*) 87.1% 12.9% 100% 

≥ 2              (n3 = 13 687*) 68.7% 31.3% 100% 

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score én monoculaire visusscores 

 

6.3 Nazorg n.a.v. de TNO-test in het vijfde leerjaar LO 

De vaststelling van een gestoord binoculair stereozicht blijkt dus sterk gecorreleerd met de aanwezigheid van 

een visusdaling bij deze leerling, hetzij op het tijdstip van het onderzoek of ooit in het verleden. Bij de grootste 

groep van leerlingen zonder bijzonderheden geregistreerd in LARS op vlak van visus (d.i. 75.4% van de populatie 

uit het vijfde leerjaar) haalt slechts 6.2% van de leerlingen de normscore van 60 boogsec niet. Deze proportie 

stijgt echter tot 27.6% bij leerlingen zonder gekende oogafwijking maar met een vastgestelde visusdaling bij 

hetzelfde consult, en tot 34.1% bij leerlingen met een gekende oogafwijking (Tabel 45).  

Volgens de standaard visus is verwijzing enkel aan de orde bij leerlingen zonder gekende oogafwijking of 

afwijkende visusscore, maar met een TNO-score van 120 boogsec of hoger. Bedoeling is dat de oogarts de 

oorzaak van het gestoorde dieptezicht kan identificeren.  

Alle leerlingen met een gekende oogafwijking komen dus niet in aanmerking om doorverwezen te worden. 

Bovendien dienen leerlingen zonder gekende oogafwijking maar met een te lage gezichtsscherpte volgens de 

standaard Visus (visus < 0.8) om deze reden doorverwezen te worden: ze hoeven dus geen specifieke nazorg te 

krijgen omwille van hun gestoorde dieptezicht. Uit de cijfers voorgesteld in Tabel 46 blijkt dat in totaal 12.5% 

van de leerlingen uit het vijfde leerjaar een gestoord dieptezicht heeft, maar dat er in slechts een derde van de 

gevallen - hetzij bij 4.6% van alle geteste leerlingen - nood is aan nazorg.  

 

TABEL 46: NOOD AAN NAZORG VOOR GESTOORD DIEPTEZICHT NAARGELANG DE SIMULTANE REGISTRATIE VAN EEN GEKENDE 

OOGAFWIJKING OF EEN AFWIJKENDE VISUSSCORE BIJ HETZELFDE CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 

2010 - JULI 2016) 

 

 

Leerlingen 

Uitslag op de TNO-test bij leerlingen uit het vijfde leerjaar LO (2010-2016) 

                                       Subgroep met                            Subgroep met    

    Aantal                  gestoord dieptezicht                    nood aan nazorg    

 leerlingen                    Aantal                 %                        Aantal                %               

met gekende oogafwijking 68 479 23 341                                  34.1% 0 0% 

zonder gekende oogafwijking 

maar met afwijkende visusscores 
26 614 7 352                                     27.6% 0 0% 

zonder gekende oogafwijking 

of afwijkende visusscores 
293 894 18 081                                 6.2% 18 081 100% 

Volledige populatie uit vijfde leerjaar 388 987* 48 774                                 12.5% 18 081 4.6% 

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score 

Deze resultaten benadrukken het belang van een goede registratie van gekende oogafwijkingen door het CLB. 

Vooral bij leerlingen die op jonge leeftijd voor een strabisme of een andere visusafwijking succesvol werden 

behandeld, kan een ontbrekende registratie ervan leiden tot een onnodige verwijzing voor een licht residuele 

afwijking van het dieptezicht op oudere leeftijd.   
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6.4 Dieptezicht en OnderwijsKansarmoede indicator (OKI) 

Voor de leerlingen onderzocht tijdens de drie schooljaren 2013-14 t.e.m. 2015-16 zijn de OKI-kenmerken 

beschikbaar. In Tabel 47 wordt de TNO-testuitlag van al dan niet kansarme leerlingen uit het vijfde leerjaar 

voorgesteld. Er is een statistisch significante lagere proportie leerlingen met normale TNO-score bij de kansarme 

groep. Dit kan liggen aan het feit dat de prevalentie van gekende oogafwijkingen op deze leeftijd hoger werd 

bevonden bij kansarme leerlingen (cf. §4.5.3).  

 

TABEL 47: TNO-UITSLAG NAARGELANG DE KANSENGROEP BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 

2013 - JULI 2016) 

Leerlingen uit het vijfde leerjaar LO 

% 

 TNO-testuitslag                           (n=201 053 *) 

  

   Geen kansarmoede           Kansarmoede            p-waarde 

Normaal       (≤ 60 boogsec) 87.5 83.2 
p<0.001 

Afwijkend   (120 à >480 boogsec) 12.5 16.8 

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score  

 

 

Wanneer we vervolgens de leerlingen op dezelfde manier indelen als hoger beschreven (cf. Tabel 46), wordt  

geen statistisch significant verschil meer vastgesteld binnen de subgroep met een gekende oogafwijking, noch 

binnen de subgroep met een afwijkende visusscore op het tijdstip van de TNO-test (cf. Tabel 48). Bij de laatste 

subgroep zonder gekende oogafwijking en met normale visusscores blijft de proportie leerlingen die op de TNO-

test afwijkend scoren, opvallend hoger bij kansarme leerlingen dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten 

(respectievelijk 8.9 versus 5.4%). Op basis van de variabelen beschikbaar in het Dashboard-bestand kon geen 

verklaring hiervoor aangetoond worden.   

 

TABEL 48: PROPORTIE AL DAN NIET-KANSARME LEERLINGEN MET AFWIJKENDE TNO-TESTUITSLAG NAARGELANG DE VISUS BIJ CLB-
CONSULT TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen uit het vijfde leerjaar LO 

met afwijkende TNO-testuitslag  

% 

 Visusstatus                                   (n=201 053 *) 

  

   Geen kansarmoede           Kansarmoede            p-waarde 

met gekende oogafwijking 34.1 33.9 ns 

zonder gekende oogafwijking 

maar met afwijkende visusscores 
26.8 28.5 ns 

Zonder gekende oogafwijking 

of afwijkende visusscores 
5.4 8.9 p<0.001 

* Aantal leerlingen uit het vijfde leerjaar met geregistreerde TNO-score  
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7. KLEURZINTEST 

Volgens de standaard Visus behoort een systematisch kleurzinonderzoek tot het consult in het eerste 

leerjaar van het lager onderwijs. Dit onderzoek dient afgenomen te worden door middel van de Ishihara-

test.  

In de oorspronkelijke richtlijn (2003) werd de 13-platenselectie van de Ishihara-test als instrument 

aanbevolen voor kleurzinonderzoek in het CLB. Bij een twijfelachtig of afwijkend resultaat diende een 

controle-test in het derde leerjaar lager onderwijs afgenomen te worden. In 2008 werd de richtlijn echter 

bijgestuurd, met volgende aanpassingen: i. de keuze van het instrument (selectie van 6 platen in plaats van 

13), ii. de verwijscriteria die enkel rekening houden met typische fouten en iii. het nazorgtraject (controle-

test onder goede belichtingsomstandhigheden ten laatste in het vijfde leerjaar lager onderwijs). Deze 

grondig gedocumenteerde herziening werd in november 2008 door het agentschap officieel aanvaard en in 

de loop van het jaar 2009 geïmplementeerd (5). Hieronder worden analyses van de Dashboard-data voor 

de periode september 2010 t.e.m. juli 2016 voorgesteld: deze resultaten hebben dus uitsluitend betrekking 

op de periode waarbij de nieuwe aanbeveling van toepassing was. 

 

7.1  Afgenomen kleurzintest in het eerste leerjaar LO 

Voor het systematisch kleurzinonderzoek in het eerste leerjaar LO beschikken we over geregistreerde data bij 

een populatie van 419 628 unieke leerlingen. In eerste instantie focussen we ons op de leerlingen bij wie het 

kleurzinonderzoek voor het eerst werd afgenomen n.a.v. het systematisch CLB-consult type eerste leerjaar 

(n=.403 593). De subgroep van leerlingen die later opnieuw werden getest, wordt om deze reden uit 

onderstaande analyses geëxcludeerd. Voor toelichting van de testuitslag bij herhaling van de Ishihara-test, zie 

§7.4. 

 

Tabel 49 geeft een overzicht van het aantal geteste leerlingen per schooljaar en van het type kleurzintest dat 

afgenomen werd. In deze periode 2010-2016 werd de Ishihara-test gebruikt bij nagenoeg alle geteste leerlingen 

uit het eerste leerjaar (met uitzondering van 285 leerlingen, oftewel 0.07% van de onderzochte populatie).  

 

TABEL 49: PROPORTIE LEERLINGEN UIT HET EERSTE LEERJAAR LO PER SCHOOLJAAR MET AL DAN NIET AFNAME VAN DE ISHIHARA-TEST 

CONFORM DE AANBEVELINGEN VAN DE STANDAARD VISUS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Schooljaar 

Test voor dieptezicht afgenomen in het eerste leerjaar LO (2010-2016) 

       Aanbevolen                        Andere                              Geen test 

        Ishihara-test            niet aanbevolen test                 afgenomen                        Totaal 

2010-11    (n1= 69 330) 99.7% 0.04% 0.3% 100% 

2011-12    (n2= 66 439) 99.6% 0.21% 0.2% 100% 

2012-13    (n3= 65 886) 99.7% 0.07% 0.2% 100% 

2013-14    (n4= 70 982) 99.8% 0.06% 0.2% 100% 

2014-15    (n5= 73 546) 99.8% 0.02% 0.2% 100% 

2015-16    (n6= 73 445) 99.8% 0.01% 0.2% 100% 
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7.2 Uitslag op de Ishihara-test in het eerste leerjaar LO 

Volgens de aanbevelingen wordt de uitslag op Ishihara-test als normaal beschouwd wanneer de leerling geen 

typische fout maakt bij de herkenning van de 6-platen selectie (zie Figuur 2). Bij één enkele typische fout wordt 

het resultaat van de test als ‘twijfelachtig’ beschouwd. Bij twee of meerdere fouten is er sprake van een ‘(sterk) 

vermoeden van een kleurzinstoornis’. Tenslotte kan men ook een ‘onbetrouwbaar’ resultaat registreren 

wanneer het kind de demonstratieplaat - dat zelfs bij achromatopsie leesbaar is - niet kan herkennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUUR 2: WERKKAART VOOR DE OPSPORING VAN KLEURZINSTOORNISSEN IN HET EERSTE LEERJAAR VOLGENS DE STANDAARD VISUS 

(UPDATE 2008)  

 

 

In Tabel 50 wordt de frequentieverdeling van de testuitslag bij leerlingen van het eerste leerjaar LO in de periode 

2010-2016 weergegeven. Globaal genomen wordt bij ongeveer 96% van de leerlingen een normale testuitslag 

geregistreerd. Bij 1% van deze leerlingenpopulatie kon geen betrouwbaar resultaat bekomen worden. Opvallend 

is de halvering van deze subgroep tussen de start en het einde van de beschouwde registratieperiode (van 1.6% 

naar 0.7%), hetgeen mogelijk wijst op een progressieve verbetering bij het hanteren van de nieuwe richtlijnen. 
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TABEL 50: UITSLAG OP DE ISHIHARA-TEST GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET EERSTE 

LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

Ishihara-test 

2010-11 

 
(n1=66 093) 

2011-12 

 
(n2=63 667) 

2012-13 

 
(n3=63 525) 

2013-14 

 
(n4=68 306) 

2014-15 

 
(n5=67 192) 

2015-16 

 
(n6=71 059) 

Periode 

2010-2016 
(N=403 593) 

Geen typische fout 94.3% 94.8% 96.4% 96.2% 96.6% 96.6% 96.2% 

1 typische fout 0.9% 0.8% 0.7% 0.8% 0.6% 0.7% 0.7% 

2 typische fout 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 

3 typische fout 0.5% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

4 typische fout 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 

5 typische fout 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

Geen meetresultaat 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 

Onbetrouwbaar 1.4% 1.2% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.8% 

 

In de meeste gevallen is een kleurzinstoornis het gevolge van een genetische recessieve afwijking op het X-

chromosoom. Een meisje is enkel kleurgestoord als de afwijking op beide X-chromosomen voorkomt. Jongens 

hebben slechts één X-chromosoom, waardoor de afwijking bij hén dus altijd manifest is. Dit verklaart waarom 

de verwachte prevalentie van kleurzinstoornis veel hoger ligt bij jongens (rond de 8%) dan bij meisjes (ongeveer 

0.4%). In Tabel 51 worden de resultaten op de Ishihara-test naargelang het geslacht getoond. Bij leerlingen bij 

wie een betrouwbaar testresultaat kon bekomen worden, blijkt de uitslag op de Ishihara-test normaal te zijn bij 

95.1% van de jongens tegen 99.3% van de meisjes. Bij 3.9% van de jongens en 0.2% van de meisjes is er een 

duidelijk vermoeden van kleurzinstoornis (≥ 2 typische fouten). De proportie leerlingen met een twijfelachtige 

testuitslag bedraagt 1% bij de jongens en 0.5% bij de meisjes (slechts 1 typische fout). Bij deze subgroep is het 

aanbevolen beleid (met name hertesten op oudere leeftijd) duidelijk verantwoord gezien de te lage specificiteit 

naar het geslacht (t.o.v. de literatuurgegevens). 

 

TABEL 51: INTERPRETATIE VAN DE UITSLAG OP DE ISHIHARA-TEST BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO’ NAARGELANG HET 

GESLACHT (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) (N=415 415*) 

 

 

Uitslag op de                                         Aantal 

Ishihara-test                             typische fouten 

Leerlingen uit het eerste leerjaar LO (2010-2016) 
 

        Jongens                                  Meisjes                               Totaal 

      (n1 = 210 220*)                     (n2 = 205 195*)                  (n3 = 415 415*) 

Normaal                                                   Geen 95.1% 99.3% 97.2% 

Twijfelachtig                                                   1 1.0% 0.5% 0.7% 

Vermoeden van kleurzinstoornis                 2 0.8% 0.1% 0.4% 

Sterk vermoeden van kleurzinstoornis        ≥3 3.2% 0.1% 1.7% 

* Aantal leerlingen uit het eerste leerjaar met een betrouwbaar resultaat voor de Ishihara-test geregistreerd in LARS 

 

Zoals verwacht wordt dus een duidelijk verschil vastgesteld tussen jongens en meisjes in de proportie van 

twijfelachtige en afwijkende resultaten op de verkorte Ishihara-test. In Tabel 52 wordt de sexratio berekend 

voor deze verschillende afkapwaarden. De geslachtsverhouding bij een afkapwaarde van 2 of meer typische 

fouten bedraagt 17:1. hetgeen vrij dicht bij de theoretische verhouding van 20:1 uit de literatuur ligt.  
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TABEL 52: GESLACHTSVERHOUDING BIJ DE UITSLAG OP DE ISHIHARA-TEST BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) (N=415 415*) 

 

 

Vermoeden van kleurzinstoornis o.b.v. 

verkorte Ishihara-test (6-platenselectie)  

Leerlingen uit het eerste leerjaar LO (2010-2016) 
 

         Jongens                                  Meisjes                               Sexratio 

      (n1 = 210 220*)                     (n2 = 205 195*)                  (n3 = 415 415*) 

Cut-off op ≥1 typische fout (twijfelachtig) 10 378 1 444 7.2 

Cut-off op ≥2 typische fouten (vermoeden) 8 233 492 16.7 

Theoretische prevalentie uit literatuur 8.0% 0.4% 20.0 

* Aantal leerlingen met een betrouwbaar resultaat op de Ishihara-test geregistreerd in LARS 

 

 

7.3 Nazorg n.a.v. de Ishihara-test in het eerste leerjaar LO 

Volgens de standaard wordt aanbevolen om na een twijfelachtige of afwijkende kleurzintest in het 1ste leerjaar 

een controle-onderzoek bij het algemeen consult in het 5de leerjaar af te nemen. Om specifieke redenen (bvb. op 

vraag van ouders of voor een optimale belichting bij de testafname) kan het controle-onderzoek echter op een 

vroeger tijdstip gepland worden, bvb. bij in het systematische consult in het derde leerjaar, of bij wijze van 

uitzondering naar aanleiding van een selectief consult.  

In het eerste leerjaar bestaat de nazorg voor een afwijkend kleurzinonderzoek dus niet in een doorverwijzing 

maar enkel in het plannen van een controle-onderzoek dat meestal geen extra consult-moment met zich 

meebrengt. Ouders dienen geïnformeerd te worden van de testuitslag en van het feit dat aangeboren 

kleurzinstoornissen niet behandeld kunnen worden, maar soms voor hinder kunnen zorgen bij de uitoefening 

van bepaalde beroepen. Voor de bevestiging van de kleurzinstoornis, en voor de bepaling van het type en van 

de ernst van het probleem, is een uitgebreide evaluatie van het kleurzinvermogen nodig. Dit kan enkel in een 

universitair centrum plaatsvinden, bij voorkeur bij een kind ouder dan 10 jaar. Dergelijk onderzoek wordt vooral 

aanbevolen bij leerlingen die een beroep of studierichting overwegen waarvoor een kleurzinstoornis 

problematisch kan zijn.  

Uit onze analyses voor de periode 2010-2016 blijkt dat naar aanleiding van het kleurzinonderzoek in het eerste 

leerjaar, een controle-onderzoek diende gepland te worden bij 3.8% van de leerlingen, met een dalende trend 

over de 6 betreffende schooljaren (van 4.7% in 2010-11 naar 3.4% in 2015-16) (Tabel 53). 

 

TABEL 53: NOOD AAN NAZORG N.A.V. HET SYSTEMATISCH KLEURZINONDERZOEK BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO’ (LARS-
DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

Ishihara-test 

2010-11 

 
(n1=66 093) 

2011-12 

 
(n2=63 667) 

2012-13 

 
(n3=63 525) 

2013-14 

 
(n4=68 306) 

2014-15 

 
(n5=67 192) 

2015-16 

 
(n6=71 059) 

Periode 

2010-2016 
(N=403 593) 

Geen nazorg 94.3% 94.8% 96.4% 96.2% 96.6% 96.6% 96.2% 

Controle-onderzoek 

plannen 
4.7% 4.2% 3.6% 3.8% 3.4% 3.4% 3.8% 
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7.4 Opvolging van afwijkende Ishihara-resultaten in het eerste leerjaar LO 

De longitudinale dataset opgesteld op basis van de Dashboard-data stelt ons in staat om de opvolging van 

leerlingen met een afwijkende testuitslag op de Ishihara-test in het eerste leerjaar te bestuderen. 

Zoals eerder vermeld wordt in de standaard Visus aanbevolen om na een twijfelachtige of afwijkende 

kleurzintest in het 1ste leerjaar een controle-onderzoek bij het systematisch consult in het 5de leerjaar af te 

nemen. Om specifieke redenen (bvb. op vraag van ouders of voor een optimale belichting bij de testafname) 

kan het controle-onderzoek echter op een vroeger tijdstip gepland worden.  

Voor de longitudinale analyses van de CLB-opvolging tussen eerste en vijfde leerjaar LO beperken we ons tot de 

2 leeftijdscohorten die hetzij in 2010-11 hetzij in 2011-12 onderzocht werden in het kader van het systematisch 

consult type eerste leerjaar, want zoals in Tabel 54 aangegeven, zijn voor deze leerlingen eveneens data over 

het systematisch consult type vijfde leerjaar beschikbaar in de dataset die de 6 schooljaren van 2010-11 t.e.m. 

2015-16 bestrijkt. 

TABEL 54 : SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE SCHOOLJAREN WAARBIJ LONGITUDINALE OPVOLGING VAN DE SYSTEMATISCHE CLB-
CONSULTEN IN HET LAGER ONDERWIJS MOGELIJK IS (PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

CLB-consult type 

eerste leerjaar LO 

Tweede  

leerjaar LO * 

CLB-consult type 

derde leerjaar LO 

Vierde  

leerjaar LO * 

CLB-consult type 

vijfde leerjaar LO 

Zesde 

 leerjaar LO * 

2010-11 (2011-12) 2012-13 (2013-14) 2014-15 (2015-16) 

2011-12 (2012-13) 2013-14 (2014-15) 2015-16  

2012-13 (2013-14) 2014-15 (2015-16)   

2013-14 (2014-15) 2015-16    

* Geen systematisch CLB-consult voorzien voor deze leeftijdsgroepen 

 

N.a.v. het systematisch CLB-consult type eerste leerjaar in 2010-11 en 2011-12 hadden 6 009 (4.4%) leerlingen 

een niet-normale testuitslag op de Ishihara-test (Tabel 55). In 2.9% is er sprake van één of meerdere fouten 

typische fouten op de 6-platenselectie, terwijl de CLB-medewerker bij 1.5% van de leerlingen oordeelde dat er 

geen of geen betrouwbaar testresultaat kon bekomen worden. 

TABEL 55: TESTUITSLAG EN PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN AFWIJKENDE TESTUITSLAG OP DE ISHIHARA-TEST BIJ HET SYSTEMATISCH 

CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO’ IN HET SCHOOLJAAR 2010-11 OF 2011-12 (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

Uitslag op de Ishihara-test 

Aantal geteste 

leerlingen 

     % geteste 

leerlingen 

  % leerlingen met een 

afwijkende testuitslag 

Normaal  129 760 95.6%  

Twijfelachtig 1 125 0.8% 0.8% 

Vermoeden van kleurzinstoornis 2 873 2.1% 2.1% 

Geen meetresultaat 255 0.2% 0.2% 

Onbetrouwbaar 1 756 1.3% 1.3% 

Totaal 135 769 100% 4.4% 
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Voor wat de opvolging van deze 6 009 leerlingen met een niet-normale kleurzin-testuitslag betreft, werd voor 

slechts 2.423 (40.3%) van hen data van een vervolgonderzoek in LARS geregistreerd. In Tabel 56 wordt de 

proportie van herteste leerlingen naargelang hun oorspronkelijke testuitslag weergegeven. Leerlingen met één 

of meerdere typische fouten worden relatief vaker hertest dan diegene met onbetrouwbare testresultaten. Toch 

valt het op dat er voor minder dan de helft van de leerlingen die volgens de aanbevelingen zeker dienen hertest 

te worden (twijfelachtige uitslag of vermoeden van kleurzinstoornis), een controle-test in LARS in de loop van 

de volgende 4 schoojaren werd geregistreerd. VOOR DE TOEKOMST verdient dit aspect van de aanbevelingen 

aandacht om bij leerlingen met een twijfelachtig of afwijkend resultaat op de eerste Ishihara-test, een controle-

onderzoek effectief aan te bieden en in LARS te registreren.  

 

TABEL 56: AANTAL EN PROPORTIE LEERLINGEN MET EEN AFWIJKENDE KLEURZINTEST BIJ CLB-CONSULT TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO’ IN 

2010-11 OF 2011-12 EN MET BESCHIKBARE OPVOLGDATA (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

 

 

Uitslag op de eerste Ishihara-test 

Aantal geteste 

leerlingen 

Aantal herteste 

leerlingen 

     % herteste 

leerlingen 

Twijfelachtig 1 125 448 39.8% 

Vermoeden van kleurzinstoornis 2 873 1 361 47.4% 

Geen meetresultaat 255 58 22.7% 

Onbetrouwbaar 1 756 556 31.7% 

Totaal 6 009 2 423 40.3% 

 

 

In Tabel 57 worden de resultaten van de eerste en tweede test weergegeven voor de groep van 2 423 leerlingen 

met een eerste niet-normale testuitslag en die hertest werden. Bij een eerste twijfelachtig uitslag werd de 

tweede test in bijna driekwart van de gevallen normaal en slechts in 1 op 5 gevallen afwijkend gevonden. Bij 

vermoeden van een kleurzinstoornis bracht de tweede test in 2 op 3 gevallen bevestiging. Bij een eerste 

onbetrouwbaar resultaat kon bij slechts 17% van de leerlingen uiteindelijk geen (betrouwbaar) resultaat 

gemeten worden, terwijl de test in 33% van de gevallen normaal gevonden werd en bij 44% duidelijk afwijkend.  

Opnieuw wordt hierbij de huidige aanbeveling om bij slechts 1 typische fout het resultaat als twijfelachtig te 

beschouwen (totdat de test op oudere leeftijd kan gecontroleerd worden), duidelijk in zijn waarde bevestigd 

gezien de grote kans op normalisatie van de uiteindelijke uitslag. 

 

TABEL 57: TESTRESULTAAT OP DE TWEEDE KLEURZINTEST NAARGELANG DE UISLAG OP DE EERSTE TEST BIJ BESCHIKBARE OPVOLGDATA 

(LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Tweede test 

 

Eerste test                    (n= 2 423) 

Normaal 

 

 

Twijfelachtig 

 

 

Vermoeden van 

kleurzinstoornis 

 

Geen 

meetresultaat 

 

Onbetrouwbaar 

 

 

Totaal 

 

 

Twijfelachtig 70.8 6.0 20.1 0.4 2.7 100 

Vermoeden van kleurzinstoornis 19.4 7.1 66.5 0.7 6.2 100 

Geen meetresultaat 67.2 0.0 6.9 12.1 13.8 100 

Onbetrouwbaar 33.5 5.6 44.1 1.4 15.5 100 
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7.5 Kleurzin en OnderwijsKansarmoede indicator (OKI) 

Voor de leerlingen onderzocht tijdens de drie schooljaren 2013-14 t.e.m. 2015-16 zijn de OKI-kenmerken 

beschikbaar. In Tabel 58 wordt de Ishihara-testuitlag van al dan niet kansarme jongens en meisjes uit het eerste 

leerjaar voorgesteld. Hieruit blijkt dat er bij meisjes geen statistisch significant verschil tussen beide 

kansengroepen is. Maar bij jongens ligt de proportie niet-kansarme jongens met een vermoeden van 

kleurzinstoornis met een derde hoger dan bij hun kansarme leeftijdsgenoten (p<0.001).  

TABEL 58: PROPORTIE AL DAN NIET-KANSARME JONGENS EN MEISJES MET AFWIJKENDE ISHIHARA-TESTUITSLAG BIJ CLB-CONSULT TYPE 

‘EERSTE LEERJAAR LO’ (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2013 - JULI 2016) 

Leerlingen uit het eerste leerjaar LO  

% 

Testuitslag op Ishihara 6-platenselectie 

  

   Geen kansarmoede           Kansarmoede            p-waarde 

JONGENS                                                     (n=109 480 *)    

- Normaal (geen typische fout) 95.0 96.2 

<0.001 - Twijfelachtig (1 typische fout) 0.9 1.0 

- Vermoeden van kleurzinstoornis (≥2 typische fouten 4.1 2.8 

MEISJES                                                        (n=106 864 *)    

- Normaal (geen typische fout) 99.4 99.3 

          ns - Twijfelachtig (1 typische fout) 0.4 0.5 

- Vermoeden van kleurzinstoornis (≥2 typische fouten 0.2 0.3 

* Aantal leerlingen uit het eerste leerjaar LO met een betrouwbaar resultaat op de Ishihara-test geregistreerd in LARS 

 

Een meer gedetailleerde analyse toont aan dat dit verschil in proportie van vermoedelijke kleurzinstoornis bij 

jongens ook statistisch significant is voor elk van de 4 aparte OKI-kenmerken (p<0.001 voor lage opleiding 

moeder, thuistaal niet Nederlands, krijgen van een studietoelage en wonen in een buurt met hoge mate van 

schoolse vertraging). Bij multipele ordinale logistische regressie met ‘backward selection’ blijven enkel de 

factoren ‘thuistaal niet Nederlands’ en “buurt met hoge mate van schoolse vertraging’ een significante invloed 

op het model te hebben, respectievelijke OR = 1.44 [1.30-1.59] versus 1.21 [1.11-1.31] ten opzichte van de 

referentiegroep (beide p<0.001). De meest aannemelijke verklaring hiervoor is het verschil in prevalentie van 

kleurzinstoornis naargelang de etnische oorsprong en de grotere diversiteit aan origines in de kansarme 

populatie (zie verdere bespreking in §8.5). 
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8. BESPREKING 

8.1 Kanttekeningen bij de studiedesign 

Dit rapport stelt resultaten voor van retrospectieve analyses uitgevoerd op een geanonimiseerde dataset, 

afkomstig van het LARS-registratiesysteem van het CLB voor de 6 schooljaren van 2010-11 t.e.m. 2015-16. 

Hieronder worden een aantal sterktes en zwaktes van het studiedesign toegelicht.  

8.1.1 Sterktes 

De bijzonder grote omvang van de studiepopulatie is één van de grote meerwaarden van deze studie. De 

data hebben betrekking op de doelpopulatie van alle schoolgaande kinderen in Vlaanderen over een 

periode van 6 schooljaren en verzameld naar aanleiding van systematische CLB-consulten, waarvan het 

verplichte karakter een hoog bereik van de doelpopulatie garandeert. In totaal bevat de databank circa 6 

miljoen lijnen van data die naar aanleiding van een CLB-consult werden geregistreerd, met betrekking tot 

meer dan een miljoen twee honderd duizend unieke leerlingen in de 6-jarige referentieperiode. In het LARS-

systeem overstijgt het aantal leerlingen per geboortejaar lichtjes de omvang van de respectievelijke 

geboortecohorte volgens de officiële geboortecijfers voor Vlaanderen. De vergelijking met de cijfers over 

de omvang van de schoolbevolking in het Vlaams (gewoon en buitengewoon) onderwijs bevestigt het vrij 

hoge bereik van de leerlingenpopulatie door het CLB in de verschillende leeftijdsgroepen.   

De standaard Visus - geïmplementeerd in heel Vlaanderen sinds 2003 - vormt het kader waarin het 

visusonderzoek in de CLB wordt uitgevoerd en de testuitslagen en de nazorg systematisch in LARS volgens 

een vast sjabloon worden geregistreerd. Het toetsen van deze data aan de precieze richtlijnen geeft zicht 

op de mate waarin de aanbevelingen worden opgevolgd en kan leerpunten voor de CLB-praktijk opleveren. 

Bovendien geven deze vrij gestandaardiseerde CLB-activiteiten een goed inzicht in bepaalde 

gezondheidsaspecten van kinderen en jongeren op populatieniveau. 

De registratieperiode over meerdere jaren maakt het mogelijk om longitudinale analyses uit te voeren, en 

om bijvoorbeeld de evolutie van de proportie van leerlingen met een gekende oogafwijking in de tijd te 

documenteren. De longitudinale opvolging op individueel niveau maakt het bovendien mogelijk om bvb. 

het gevolg gegeven aan een verwijzing in kaart te brengen op basis van de data geregistreerd bij het 

volgende consult. Ook de analyse van de test voor dieptezicht kan met een grotere precisie gebeuren 

wanneer de link tussen de uitslag op de test - die standaard rond de leeftijd van 10 jaar wordt afgenomen 

– en de registratie van eventuele oogafwijkingen bij dezelfde leerling in de voorgaande jaren kan gelegd 

worden. Om dergelijke analyses te bevorderen werd een longitudinale databank opgesteld waarbij de 

verschillende contacten met visusonderzoek van elke unieke leerling in chronologische volgorde naast 

elkaar werden gezet. 

De periode 2010-2016 waarin de activiteiten werden uitgevoerd, maakt het tenslotte mogelijk om het effect 

van de implementatie van de oogscreening door Kind en Gezin (die vanaf 2011 plaatsvond) op de 

kleuterpopulatie in kaart te brengen door de evolutie in de tijd (vanaf de periode vóór de implementatie 

van dit screeningsprogramma) te analyseren. 
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De geleverde databank bevat voor het eerste informatie over het gevolgde onderwijs (type onderwijs en 

leerjaar waarin de leerlingen zich bevonden op het tijdstip van de consulten) en over de 

onderwijskansarmoede indicator (OKI). Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor de drie laatste 

schooljaren van de referentieperiode en maken het mogelijk om kwetsbare groepen op verschillende 

vlakken (hogere prevalentie van bepaalde gezondheidsproblemen, minder gunstige evolutie of verhoogde 

nood aan specifieke nazorg…) in kaart te brengen. 

8.1.2 Zwaktes 

De LARS-databank is echter geen perfect waterdicht registratiesysteem: 

• Enerzijds geeft het geen zicht op de werkelijke omvang van de volledige populatie van 

schoolgaande kinderen, noch op het profiel van leerlingen voor wie geen onderzoeksdata werden 

geregistreerd.  

• Anderzijds kan dubbele registratie van sommige leerlingen niet helemaal uitgesloten worden, maar 

dit cijfer is zeer beperkt. De geanonimiseerde databank (waarin elke leerling wordt geïdentificeerd 

aan de hand van een uniek en versleuteld identificatienummer) werd alleszins grondig nagekeken 

op mogelijke duplicaten.  

Bij leerlingen uit het buitengewoon onderwijs is geen informatie over de onderwijskansarmoede indicator 

(OKI) beschikbaar omdat deze gegevens niet geregistreerd worden. De analyses hieromtrent zijn dus 

noodgedwongen beperkt tot leerlingen uit het gewoon onderwijs. 

Tenslotte zijn de data geregistreerd bij systematische consulten in het secundair onderwijs niet geschikt om 

prevalentiecijfers rond visus te berekenen. Dit heeft te maken met het feit dat er geen systematisch 

visusonderzoek meer aanbevolen is bij deze oudere leeftijdsgroepen (dient enkel op vraag of indicatie te 

gebeuren).  

8.2 Gezichtsscherpte op afstand: leerpunten en conclusies 

8.2.1 Gebruik van instrumenten conform de aanbevelingen  

Uit de voorgestelde resultaten blijkt duidelijk dat de aanbevelingen rond de keuze van de verschillende 

instrumenten bijzonder goed opgevolgd worden, en dit zowel voor de gezichtsscherpte op afstand als voor 

dieptezicht en kleurzinonderzoek, en bij alle betrokken leeftijdsgroepen (cf. § 4.1, 6.1 en 7.1). De proportie 

leerlingen die met een door de standaard Visus aanbevolen test werd onderzocht, ligt namelijk tussen 99.1% 

en 99.9%. Bovendien ligt het gebruik van de test die in de richtlijnen als eerste keuze wordt aangegeven, 

telkens tussen 92.5% en 99.6%, met uitzondering voor de gezichtsscherpte op afstand in de tweede 

kleuterklas (82.6%). Voor dit laatste ligt de vermoedelijke verklaring in de lagere moeilijkheidsgraad van de 

Kay-test in vergelijking met de LogMAR test, hetgeen hem populair maakt voor onderzoek bij kleuters.  

Niettemin is er op dat vlak een duidelijke positieve evolutie in de tijd, met een progressieve stijging van het 

gebruik van de LogMAR test (eerste keuze) bij tweede kleuters van 79.8% in 2010-11 naar 84.5% in 2015-16. 
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8.2.2  Gekende oogafwijking en visuele correctie (bril of lenzen) 

Enkel de cijfers afkomstig uit systematische onderzoeken zijn bruikbaar om de prevalentie van een gekende 

oogaandoening en visuele correctie naargelang de leeftijdsgroep in kaart te brengen. Gezien het 

visusonderzoek niet systematisch afgenomen dient te worden bij leerlingen uit het secundair onderwijs (cf. 

standaard visus) beperkt onderstaande bespreking zich tot de CLB-consulten tussen de eerste kleuterklas 

en het vijfde leerjaar van het lager onderwijs.  

In de periode van september 2010 tot juli 2016 werd voor gemiddeld 3.4% van de leerlingen een gekende 

oogafwijking geregistreerd bij het eerste visusonderzoek in de eerste kleuterklas. Bij deze kinderen werd 

het oogprobleem dus reeds vóór de start van de schoolloopbaan opgespoord. In de tweede kleuterklas stijgt 

de proportie van leerlingen met een gekende oogafwijking tot gemiddeld 6.6% van de leerlingen. Het 

verschil in incidentie van gekende oogafwijkingen tussen deze beide leeftijdsgroepen geeft aan dat er in die 

periode bij gemiddeld 3.2% van de leerlingen een oogafwijking tussen de CLB-consulten in de eerste en 

tweede kleuterklas werd opgespoord, en dit vermoedelijk grotendeels dankzij het CLB-

visusscreeningsprogramma bij eerste kleuters. 

Voor wat de oudere leeftijdsgroepen betreft, staat er bij 9.2% van de leerlingen uit het eerste leerjaar LO 

een gekend oogprobleem geregistreerd, tegen 11.9% in het derde leerjaar en 15.6% in het vijfde leerjaar (§ 

4.2.1). Bij deze leeftijdsgroepen dragen respectievelijk 8.0%, 10.5% en 13.2% van de leerlingen een visuele 

correctie (§ 4.2.2).  

 

Het meest opmerkelijk hierbij is de evolutie in de tijd van deze cijfers bij de jongere leeftijdsgroepen: de 

proportie kinderen met een gekende oogafwijking wanneer zij zich op de leeftijd van 3 jaar aanbieden voor 

het eerste CLB-onderzoek stijgt van 2.8% naar 4.2% in de loop van de 6 bestudeerde schooljaren. Bij deze 

eerste kleuters is er ook een opvallende progressieve stijging te noteren van kinderen die op dat ogenblik 

reeds een visuele correctie hebben gekregen (van 2.3% naar 3.6%). Parallel hiermee wordt een relatieve 

daling vastgesteld van de proportie kinderen bij wie een oogafwijking voor het eerst werd opgespoord n.a.v. 

de CLB-visusscreening op de leeftijd van 3 jaar (van 3.4% naar 2.8%), net als de proportie kinderen die voor 

het eerst een bril kregen tussen de leeftijd van 3 en 4 jaar (van 2.9% naar 2.6%) (d.w.z. tussen het eerste en 

tweede CLB-consult). Globaal genomen zijn de proporties 4-jarigen (registratiegegevens van CLB-onderzoek 

in de tweede kleuterklas voor de periode 2010-2016) met een bevestigde oogafwijking gestegen van 6.2% 

naar 7.0%, en met een visuele correctie van 5.2% naar 6.2% (§ 4.2.1).  

Verklaring voor deze snelle evolutie op 6 jaar tijd is de start in 2011 van de implementatie door Kind en 

Gezin van een geautomatiseerde oogscreening (Eye Screener van PlusoptiX) op voorschoolse leeftijd (12 en 

24 maanden) in heel Vlaanderen (6). Voor de geboortecohorten 2012 en 2013 bedraagt het aandeel 

kinderen waarbij minstens één oogtest door Kind en Gezin werd uitgevoerd respectievelijk 81.8% en 84.2% 

(cijfers voor het Vlaams Gewest)(7). Alhoewel de afname en uitslag van deze voorschoolse oogtests (nog) 

niet staan geregistreerd in LARS, tonen de beschikbare CLB-data van de vrijwel volledige geboortecohorten 

voor de periode 2010-2016 een duidelijk positief effect op populatieniveau van dit vroegtijdige universele 

oogscreeningsprogramma.  

 

Tenslotte is het aantal eerste kleuters met een afgeplakt oog ter behandeling van amblyopie ook met een 

derde gestegen tussen de start en het einde van de referentieperiode, en is er op dat vlak een dalende trend 

voor dezelfde periode in de tweede kleuterklas (cf. § 4.2.2). De meest aannemelijke verklaring hiervoor is 

een vervroeging van de behandeling van amblyopie als gevolg van de vroegtijdige opsporing hiervan door 
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Kind & Gezin in de voorschoolse periode. Gezien het afplakken van een oog meestal van beperkte duur is 

(per dag en in de tijd), gaat het hier echter om een onderschatting van de groep kinderen die werkelijk in 

behandeling voor amblyopie is. 

 

Uit de literatuur blijkt dat de prevalentie van amblyopie (de meest frequente oogaandoening bij jonge 

kinderen) tussen 2 en 4% ligt. De opsporing van zowel amblyopie als amblyogene factoren is de 

kerndoelstelling van de standaard Visus en van het CLB-visusonderzoek bij jonge kinderen. Het feit dat de 

proportie van kinderen met een gekend visusprobleem progressief gestegen is tot 7.0% bij tweede kleuters, 

en tot 9.3% bij leerlingen onder de leeftijd van zeven jaar en half, zou kunnen aangeven dat de meeste 

kinderen met amblyopie of amblyogene factoren tijdig ontdekt worden, en alleszins vóór de kritische leeftijd 

van 8 jaar die als grens wordt beschouwd voor de behandelbaarheid en de reversibiliteit van amblyopie. 

Spijtig genoeg kunnen we bij deze analyses geen onderscheid maken naar het type of de ernst van de 

oogafwijkingen, omdat de LARS-databank hierover geen informatie  bevat.  

Tenslotte zijn er in de literatuur weinig robuuste referentiecijfers beschikbaar voor de prevalentie van 

refractieafwijkingen bij kinderen en jongeren. Verklaringen hiervoor zijn enerzijds de sterke verschillen 

naargelang de etnische afkomst, en anderzijds de belangrijke evoluties van de afmetingen van het oog 

tijdens het opgroeien. Een longitudinale studie bij 1068 zes- en twaalfjarige schoolgaande kinderen uit 

Ierland toont aan dat op de leeftijd van 6 jaar, slechts 18.0% van de kinderen als perfect emmetroop (zonder 

refractieafwijking) worden geclassificeerd terwijl 57.6% een zeer lichte vorm van hypermetropie heeft (8). 

De rest van de groep - hetzij een kwart van de kinderen - heeft duidelijk myopie (2.7%) of hypermetropie 

(21.7%). Op de leeftijd van 12 jaar zijn 26.6% van de jongeren perfect emmetroop en 45.7% van hen heeft 

een zeer lichte vorm van hypermetropie. Het resterende kwart van jongeren heeft op 12 jaar duidelijke 

myopie (14.9%) of hypermetropie (12.8%). De op het eerste zicht redelijke hoge proportie van leerlingen 

uit het vijfde leerjaar LO met een geregistreerde oogafwijking (met name 15.6%) en een brilcorrectie 

(13.2%) vindt vermoedelijk zijn verklaring hierin.  

8.2.3 Nood aan nazorg 

 

Naar aanleiding van het CLB-visusonderzoek uitgevoerd in de periode 2010-2016 heeft 8.5% van de eerste 

kleuters en 8.3% van de tweede kleuters nood aan nazorg. In de eerste kleuterklas gaat het om 6.9% 

doorverwijzingen en 1.6% selectief onderzoek, tegen 8.0% doorverwijzingen en 1.4% selectief onderzoek in 

de tweede kleuterklas. In het lager onderwijs is er geen selectief onderzoek meer voorzien in de 

aanbevelingen. De proportie van doorverwezen leerlingen bedraagt gemiddeld 7.4% in het eerste leerjaar, 

6.4% in het derde leerjaar en 8.0% in het vijfde leerjaar.  

Het aandeel leerlingen met een gekende oogafwijking die voldoende behandeld en opgevolgd is door de 

specialist stijgt duidelijk in alle leeftijdsgroepen gedurende de bestudeerde periode. Parallel hiermee is er 

een relatieve daling van de proportie leerlingen die (al dan niet opnieuw) dienen doorverwezen te worden.  

De longitudinale opvolging van nazorg tussen de CLB-consulten type eerste en tweede kleuterklas toont aan 

dat doorverwijzing voor een afwijkende visustest bij eerste kleuters zonder gekende oogafwijking in circa 

de helft van de gevallen bevestigd is het jaar nadien, met een behandeling/opvolging door de oogarts die in 

de meeste gevallen voldoende is (§ 4.4.1). Bij de resterende groep is het onduidelijk of de oogarts niet 

geraadpleegd wel ofwel geen oogafwijking vaststeld, maar in de helft van de gevallen werd het kind in de 

tweede kleuterklas opnieuw doorverwezen wegens afwijkende visustest. Het aanklampend opvolgen van 
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leerlingen die onvoldoende opgevolgd worden en in de tweede kleuterklas opnieuw doorverwezen werden, 

zorgde ervoor dat er in 2 op 3 gevallen in het eerste leerjaar geremedieerd is. De longitudinale opvolging 

van nazorg tussen tweede kleuterklas en eerste leerjaar geeft vergelijkbare trends, alhoewel iets minder 

scherp gezien de grotere tijdspanne tussen beide consulten. 

 

De nazorg bij de subgroep kinderen voor het eerste onderzocht  in de tweede kleuterklas werd met bijzonder 

aandacht bekeken. Het ontbreken van het systematisch CLB-consult in de eerste kleuterklas kan te wijten 

zijn aan het feit dat het kind toen nog niet naar school ging of slechts onregelmatig of omwille van een 

andere reden afwezig was op de dag van het consult. Bij deze tweede kleuters is het aandeel kinderen met 

een geregistreerde gekende oogafwijking met een derde lager, en de proportie doorverwijzing voor niet 

gekende oogafwijking logischerwijze ook met een derde hoger dan bij hun leeftijdsgenoten die wel werden 

onderzocht in de eerste kleuterklas (p<0.001). Dit benadrukt nogmaals de meerwaarde van het 

systematische CLB-visusonderzoek in de eerste kleuterklas. 

8.2.4 Visus en Onderwijskansarmoede indicator (OKI) 

De opgeleverde data bevatten informatie m.b.t. onderwijskansmarmoede indicator (OKI) voor de 3 laatste 

schooljaren (2013-14 t.e.m. 2015-16), met uitzondering van de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs 

(waarvoor geen registratie hieromtrent plaatsvindt). Volgens de criteria gehanteerd door het departement 

onderwijs is er sprake van kansarmoede bij leerlingen die positief scoren op minstens 3 van de 4 

kenmerkenmet name lage opleiding van de moeder, thuistaal niet Nederlands, krijgen van een 

studietoelage en wonen in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging.  

 

Uit de analyses blijkt dat 15.1% van de kansarme kinderen voor het eerst in de tweede kleuterklas door het 

CLB onderzocht worden, wat dubbel zoveel is dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (§ 4.5.1). Los 

hiervan blijkt uit de proportie kinderen met een gekende oogafwijking per type CLB-consult dat een 

oogafwijking gemiddeld op een oudere leeftijd wordt opgespoord en/of bevestigd bij kansarme kleuters 

dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (§ 4.5.2). Vanaf het derde leerjaar LO wisselt deze trend van 

richting, en in het vijfde leerjaar is de proportie van leerlingen met een gekende oogafwijking statistisch 

significant hoger (+2.3%) bij de kansarme groep. Dit is een onrechtstreeks argument om aan te dringen op 

kleuterparticipatie aan onderwijs vanaf de eerste kleuterklas, in combinatie met het brede basisaanbod van 

screening (en ‘verplichte’ deelname) via CLB.  

 

Het positieve effect van de oogscreening door Kind en Gezin op de leeftijd waarop een gekende 

oogafwijking voor het eerste wordt vastgesteld en behandeld, neemt stelselmatig toe, maar groeit 

significant minder snel bij de populatie met kansarmoede (cf. § 4.5.2 en 4.5.3). Bij eerste kleuters is de 

stijging van de proportie niet-kansarme kinderen met een gekende oogafwijking op 3 jaar tijd drie keer 

sneller gegroeid t.o.v. de groep kansarmen. Voor het dragen van een visuele correctie is de verhouding twee 

op één. 

 

Hoewel de wijze waarop Kind en Gezin en het Departement Onderwijs bepalen of een kind in een situatie 

van verhoogde kwetsbaarheid/verminderde kansen opgroeit enigszins verschilt, wijst een situatie van 

kansarmoede volgens beide instanties op een verhoogde socio-economische kwetsbaarheid. In de cijfers 
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gepubliceerd door Kind en Gezin is er ook een socio-economisch gradiënt in het bereik van de populatie 

door het oogscreeningsprogramma naargelang de kansarmoede en de al dan niet Belgische nationaliteit (7). 

Uit de beschikbare data m.b.t. de geboortecohorten 2013 t.e.m. 2015  blijkt dat het aandeel van Belgische 

kinderen met minstens één oogtest  86.5% bedraagt bij niet-kansarme tegen 83.5% bij kansarme kinderen, 

terwijl het bij niet-Belgische kinderen respectievelijk 87.0% versus 85.9% bedraagt. Twee jaar later is het 

doelgroepbereik gestegen met respectievelijk +0.6% en +0.4% bij Belgische kinderen, maar gedaald met 

respectievelijk -1.4% en -0.6% bij niet-Belgische kinderen. Gezien het kenmerk ‘niet-Belg’ grotendeels onder 

het OKI-criterium ‘thuistaal niet Nederlands’ valt, zal de daling van het doelgroepbereik bij niet-Belgische 

kinderen door Kind en Gezin zich vertalen in een grotere vertegenwoordiging in de groep met kansarmoede 

in het CLB. Deze cijfers bevestigen dus de bevindingen in de LARS-data, volgens dewelke het positief effect 

van de oogscreeningsprogramma van Kind en Gezin minder snel groeit bij de leerlingen met kansarmoede 

dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten. 

 

Naast een iets lager bereik van de kansarme doelgroep door de oogscreening van Kind en Gezin kunnen 

echter ook andere aspecten een rol spelen bij de verschillen vastgesteld bij eerste kleuters in kansarmoede, 

met name: een minder sluitend diagnostisch traject na positief screeningsresultaat en/of een moeilijkere 

toegang tot behandeling na bevestigde oogaandoening. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn bvb. hogere 

financiële en culturele drempels voor de raadpleging bij de oftalmoloog, de aankoop van een bril, het 

afplakken van een oog, de regelmatige follow-up bij de specialist…  

 

Het CLB-visusonderzoek dat in de eerste kleuterklas plaatsvindt, zorgt weliswaar voor een inhaalbeweging 

bij de groep met kansarmoede, met een snellere stijging van opgespoorde en adequaat behandelde 

oogafwijkingen dan bij hun niet-kansarme leeftijdsgenoten tussen eerste en tweede kleuterklas. Tussen 

beide groepen blijft er echter een statistisch significant verschil in het voordeel van de niet-kansarme groep 

zowel voor wat gekende oogafwijking als visuele correctie betreft (cf. § 4.5.2 en 4.5.3). Dit socio-

economische gradiënt vertaalt zich logischerwijze ook op vlak van geregistreerde nazorg in beide 

kleuterconsulten, met een grotere proportie van leerlingen zonder nood aan nazorg bij de niet-kansarme 

groep (§ 4.5.4).  

 

Bij de subpopulatie zonder CLB-onderzoek in de eerste kleuterklas, is er ook een statistisch significant 

verschil naargelang kansarmoede in de tweede kleuterklas: bij kansarme leerlingen komt een gekende 

oogafwijking minder vaak voor en dient er relatief frequenter doorverwezen worden voor een afwijkende 

visustest (§ 4.5.5). 

 

Tenslotte toont de longitudinale opvolging van de nazorg tussen eerste en tweede kleuterklas een identieke 

socio-economische gradiënt - in het voordeel van de niet-kansarme groep - zowel voor wat het succesvolle 

diagnostische traject na positieve screening bij eerste kleuters betreft (dubbel zo vaak succesvol bij niet-

kansarmen) als op vlak van niet adequate behandeling en opvolging van een gekende oogafwijking (dubbel 

zoveel verwijzingen specifiek hiervoor bij kansarme kinderen). Bij de longitudinale opvolging van tweede 

kleuterklas naar eerste leerjaar LO wordt opnieuw een socio-economisch gradiënt bij vergelijkbare situaties 

vastgesteld (§4.5.5). Gezien het belang van de tijdige opsporing én behandeling van amblyopie en 

amblyogene factoren op jonge leeftijd, bevestigen deze cijfers de nood aan een zeer sluitende follow-up 

van de nazorg voor visus bij jonge kinderen, en des te meer bij leerlingen in kansarmoede. Wanneer het CLB 

drie maanden na verwijzing nog geen antwoord heeft ontvangen, dient men volgens de aanbevelingen 
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contact met de ouder(s) op te nemen om samen te zoeken naar wat nodig is om tot een geslaagde verwijzing 

te komen. Wanneer contact nemen niet lukt, dient een selectief onderzoek op korte termijn gepland te 

worden. Gezien de feedback op verwijsbrieven (die in LARS kan geregistreerd worden) niet in de NOM-

fiches is opgenomen, zijn er hierover geen data beschikbaar om te toetsen in welke mate dit aanbevolen 

nazorgbeleid in de praktijk toegepast wordt. VOOR DE TOEKOMST verdient het aanbeveling om de registratie 

van de feedback van de oogarts na verwijzing in de NOM-fiche op te nemen. 

8.2.5 Besluit rond gezichtsscherpte 

De retrospectieve analyses uitgevoerd op data van het LARS-registratiesysteem leveren interessante 

informatie over de mate waarin de aanbevelingen van de standaard Visus voor het CLB in Vlaanderen 

werden toegepast in de periode tussen september 2010 en juli 2016. De resultaten die in dit rapport werden 

voorgesteld en besproken, laten toe om feedback te geven aan CLB-medewerkers over concrete aspecten 

van hun praktijk m.b.t. de verschillende onderdelen van het CLB-oogonderzoek op Vlaams niveau. Uit de 

aangehaalde leerpunten kunnen praktijkgerichte boodschappen afgeleid worden, in termen van wat alvast 

prima verloopt, en wat nog voor verbetering vatbaar is, hetzij op vlak van de werking zelf, hetzij op vlak van 

de registratie ervan.  

 

De geanonimiseerde koppeling van LARS-data aan socio-economische gegevens maakt het voor het eerst 

mogelijk om de aspecten waarop kwetsbare groepen van hun leeftijdsgenoten verschillen in kaart te 

brengen, in casu rond het CLB-visusonderzoek (hogere prevalentie van sommige gezondheidsproblemen, 

minder gunstige evolutie of verhoogde nood aan specifieke nazorg…). Deze informatie kan relevante 

aandachtpunten en accenten voor de toekomst opleveren in de ondersteuning die door de CLB  wordt 

geboden. 

 

Sinds de implementatie van de vroegtijdige oogscreening op de leeftijd van 12 en 24 maanden door Kind en 

Gezin is de proportie van 3-jarigen die reeds een visuele correctie heeft op het tijdstip van het eerste CLB-

onderzoek op zes jaar tijd met de helft gestegen. Hierbij aansluitend wordt een relatieve daling vastgesteld 

van de proportie kleuters bij wie in het eerste CLB-onderzoek voor het eerst een oogafwijking wordt 

gevonden. De bijdrage van het CLB bij de opsporing van leerlingen met amblyopie en amblyogene factoren 

bij de start van hun schoolloopbaan is over het verloop van de jaren lichtjes afgenomen, maar sluit wel nauw 

aan bij de invoering van de oogscreening op voorschoolse leeftijd door Kind en Gezin. Globaal genomen zijn 

de proporties 4-jarigen (onderzocht in de tweede kleuterklas) met een bevestigde oogafwijking gestegen 

van 6.2% naar 7.0%, en met een visuele correctie van 5.2% naar 6.2%. Dit toont aan dat beide 

oogscreeningsprogramma’s van Kind en Gezin en CLB complementair en goed op elkaar afgestemd zijn. De 

analyses naargelang de kansengroepen tonen echter aan dat het positief effect van de 

oogscreeningsprogramma van Kind en Gezin minder snel groeit bij kansarme leerlingen dan bij hun niet-

kansarme leeftijdsgenoten. Naast een iets lager doelgroepbereik door de oogscreening kunnen echter ook 

andere aspecten een rol spelen zoals een minder sluitend diagnostisch traject na positief 

screeningsresultaat en/of een moeilijkere toegang tot behandeling na bevestigde oogaandoening. Dit zijn 

aandachtpunten waarop in de toekomst gericht kan ingezet worden. De systematische en uniforme 

elektronische registratie van CLB-data maakt de impact van vroegtijdige oogscreening op voorschoolse 

leeftijd in Vlaanderen voor het eerst zichtbaar op populatieniveau. De geplande elektronische 

dataoverdracht tussen Kind en Gezin en CLB zal het in de toekomst mogelijk maken om fijnere analyses uit 

te voeren en verschillen tussen de groepen van al dan niet gescreende kinderen in kaart te brengen.  
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8.3 Onderzoek van de oogstand: leerpunten en conclusies 

Bij de systematische CLB-consulten type ‘eerste kleuterklas’, ‘tweede kleuterklas’ en ‘eerste leerjaar LO’ werden 

de corneareflexbeeldjes (CRB) conform de aanbevelingen bij 96 à 98% van de leerlingen nagekeken en de uitslag 

ervan in LARS geregistreerd.  

Volgens de richtlijnen dient men bovendien een meer uitgebreid oogstandonderzoek (met name cover-

uncovertest en alternerende covertest) ook systematisch af te nemen vanaf de tweede kleuterklas om lichtere 

vormen van strabisme op te sporen. Met de beschikbare Dashboard-data kan echter niet getoetst worden in 

welke mate dit gebeurde want LARS laat niet toe om die bijkomende onderzoeksonderdelen systematisch te 

registreren. Enkel bij een afwijkende testuitslag kan men dit onder de rubriek ‘bijkomende informatie’ 

aanduiden. Bij het ontbreken van een betrouwbare noemer (d.w.z. het aantal onderzochte leerlingen) kon de 

proportie leerlingen met een afwijkende cover-uncover of alternerende covertest niet in kaart gebracht worden 

noch de hieraan gepaarde nazorg. De meerwaarde van een systematisch uitgebreid oogstandonderzoek 

uitgevoerd door de CLB-arts in de tweede kleuterklas en/of het eerste leerjaar kan dus momenteel niet 

aangetoond worden t.o.v. het eenvoudigere onderzoek van de corneareflexbbeeldjes door de verpleegkundige. 

 

Het geregistreerde besluit van het oogstandonderzoek als geheel (zonder onderscheid tussen de verschillende 

onderzoeksonderdelen) toont aan dat 2.2 à 2.7% leerlingen doorverwezen werden voor een vermoeden van 

afwijkende oogstand. De proportie leerlingen met een afgeplakt oog ter behandeling van amblyopie piekt in de 

tweede kleuterklas (0.9%) en is vervolgens het laagste in het eerste leerjaar (0.4%). Over de 6-jaardurende 

registratieperiode laat het effect van de geautomatiseerde oogscreening door Kind & Gezin zich hier ook merken 

onder de vorm van een licht stijgende proportie leerlingen met een afgeplakt oog in de eerste kleuterklas (van 

0.4 naar 0.6%) en een lichte daling in de proportie doorverwezen leerlingen voor een (niet gekende) afwijkende 

oogstand (van 1.0 naar 0.8%). Maar dit effect is allicht minder duidelijk dan hetgeen werd vastgesteld op vlak 

van gezichtsscherpte.  

 

VOOR DE TOEKOMST verdient het aanbeveling om naast de CRB ook de registratie van het uitgebreide 

oogstandonderzoek op een kwalitatieve manier in LARS mogelijk te maken, d.m.v. specifieke velden om afname 

en uitslag van cover-uncover en alternerende covertest als dusdanig te registreren. Deze nieuwe aangemaakte 

velden dienen bovendien opgenomen te worden in de NOM-fiche m.b.t. “Oogstand”. 
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8.4 Dieptezicht: leerpunten en conclusies 

Bij de systematische meting van binoculair stereozicht a.d.h.v. de TNO-test bij leerlingen uit het vijfde 

leerjaar is - volgens de standaard Visus - verwijzing enkel aan de orde bij leerlingen zonder gekende 

oogafwijking (nu of ooit in het verleden) en met een TNO-score hoger dan 60 boogsec. Voor de periode 

2010-2016 werd bij de grote meerderheid van de leerlingen uit het vijfde leerjaar de aanbevolen TNO-test 

afgenomen.  

 

De proportie leerlingen die een afwijkende score op de TNO-test behaalt volgens het gehanteerde criterium 

(met name score van 120 boogsec of meer) bedraagt 6.2% bij de leerlingen zonder bijzonderheden op vlak 

van visus. Bij leerlingen met een bril en/of gekende oogafwijking (nu of ooit in het verleden) situeert de 

TNO-score zich buiten de normale grenzen bij 27.6%, tegen 44.1% bij leerlingen zonder gekende 

oogafwijking maar met een afwijkende visuscore tijdens hetzelfde CLB-consult. Dit geeft aan dat 

vroegdetectie en behandeling van gedaalde gezichtsscherpte en oogstandafwijkingen op termijn loont, wat 

zich in een beter binoculair stereozicht vertaalt. Rekening houdend met het feit dat verwijzing naar de 

oogarts enkel aan de orde is bij de eerste groep (leerlingen zonder bijzonderheden), is er nood aan nazorg 

bij slechts 6.2% van de totale leerlingenpopulatie uit het vijfde leerjaar. Dit benadrukt het belang van een 

goede registratie van gekende oogafwijkingen (ook in de prille jeugd) door het CLB. Vooral bij leerlingen die 

op jonge leeftijd voor een strabisme of een andere visusafwijking succesvol werden behandeld, kan een 

ontbrekende registratie ervan leiden tot een onnodige verwijzing voor een licht residuele afwijking van het 

dieptezicht op oudere leeftijd.  

 

Zoals verwacht wordt een duidelijke correlatie vastgesteld tussen het aantal lijnen verschil in de visusscores 

tussen beide ogen enerzijds en de TNO-testuitslag anderzijds. Bij leerlingen met 2 of meerdere scorelijnen 

visusverschil (hetgeen het gangbare verwijscriterium is bij opsporing van amblyopie en amblyogene 

factoren), is de TNO-score in twee derde van de gevallen nog normaal. Dit komt overeen met de 

literatuurgegevens volgens dewelke de TNO-test (net zoals andere tests voor dieptezicht) geen gevoelig 

screeningsinstrument vormt voor het opsporen van een visusverschil tussen beide ogen. De keuze in de 

huidige CLB-richtlijnen om geen dieptezichttest af te nemen bij de opsporing van amblyopie en amblyogene 

factoren wordt hiermee opnieuw onderbouwd. 

 

De proportie 11-jarigen met een normaal binoculair stereozicht werd significant lager gevonden bij 

kansarme dan bij niet-kansarme leerlingen. Dit verschil kan gedeeltelijk verklaard worden door het verschil 

in prevalentie van gekende oogafwijkingen tussen beide kansengroepen, en verdwijnt binnen de subgroep 

met een gekende oogafwijking enerzijds, en binnen de subgroep met een afwijkende visusscore op het 

tijdstip van de TNO-test anderzijds. Maar bij de subgroep zonder gekende oogafwijking en met normale 

visusscores werd het stereozicht bij 8.9% kansarme leerlingen afwijkend bevonden tegen slechts 5.4% bij 

hun niet-kansarme leeftijdsgenoten (p<0.001). Dit is een vreemde vaststelling. Mogelijke hypothese 

hiervoor is dat oogafwijkingen die op jonge leeftijd werden behandeld (met normalisatie van de 

visuswaarden als gevolg maar een blijvend zwakker binoculair stereozicht) minder goed gedocumenteerd 

zijn bij kansarme leerlingen (bvb. bij anderstalige nieuwskomers…).  Dit aspect van de registratie verdient 

aandacht in de toekomst. 
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8.5 Kleurzintest: leerpunten en conclusies 

Sinds de bijsturing van de richtlijnen voor het CLB-kleurzinonderzoek in 2008 is het aanbevolen 

screeningsinstrument een selectie van 6 Ishihara-platen (in plaats van 13 platen vroeger) en houden de 

verwijscriteria enkel rekening met typische fouten. Bij het systematische CLB-onderzoek van kleurzin in het 

eerste leerjaar tussen september 2010 en juli 2016 werd deze test bij nagenoeg alle geteste leerlingen 

gebruikt. 

 

Gezien een kleurzinstoornis meestal het gevolg is van een genetische recessieve afwijking op het X-

chromosoom, ligt de verwachte prevalentie van kleurzinstoornis veel hoger bij jongens (rond de 8%) dan bij 

meisjes (ongeveer 0.4%). Met de vernieuwde criteria van de richtlijnen is de uitslag op de Ishihara 6-

platenselectie normaal gevonden bij 95.1% van de jongens tegen 99.3% van de meisjes. Bij 3.9% van de 

jongens en 0.2% van de meisjes is er een duidelijk vermoeden van kleurzinstoornis (≥ 2 typische fouten). De 

proportie leerlingen met een twijfelachtige testuitslag bedraagt 1% bij de jongens en 0.5% bij de meisjes 

(slechts 1 typische fout). De geslachtsverhouding bij een afkapwaarde van 2 of meer typische fouten 

bedraagt dus 17:1. hetgeen vrij dicht is bij de theoretische verhouding van 20:1 uit de literatuur. Hiermee 

wordt aangetoond dat de herziening van de richtlijnen een zeer duidelijke verbetering van de 

screeningsmethodiek met zich heeft meegebracht: met de Ishihara 13-platen selectie die tot 2008 in het 

CLB werd gebruikt, werd namelijk een geslachtsverhouding van slechts 5:1 gevonden voor een duidelijk 

afwijkende test, hetgeen op een manifeste tekort aan specificiteit wees (referentieperiode 2005-2008) (5).  

 

Tenslotte wordt ook de relevantie van het vernieuwde nazorgbeleid bevestigd, waarbij men bij slechts 1 

typische fout het resultaat als twijfelachtig dient te beschouwen totdat de test op oudere leeftijd bij deze 

leerling kan gecontroleerd worden. De longitudinale opvolging van de geregistreerde controle-tests tijdens 

de periode 2010-2016 toont aan dat er in driekwart van deze gevallen het uiteindelijke testresultaat 

normaal bevonden werd. Het valt echter op dat de richtlijnen onvoldoende opgevolgd worden voor wat 

betreft het hertesten van de leerlingen met één of meerdere typische fouten op de eerste screening: slechts 

bij minder van de helft van de leerlingen met dergelijke testuitslag in het eerste leerjaar LO werd een 

controle-test in LARS teruggevonden in de loop van de volgende 4 schoojaren. Dit aspect verdient aandacht 

in de toekomst. 

 

In de volledige populatie van schoolgaande kinderen in Vlaanderen werd een vermoeden van 

kleurzinstoornis vaker vastgesteld bij niet-kansarme jongens (4.1%) dan bij hun kansarme leeftijdsgenoten 

(2.8%, p<0.001). Dit verschil werd ook statistisch significant bevonden voor elk van de 4 aparte OKI-

kenmerken, maar het kenmerk ‘thuistaal niet Nederlands’ heeft het grootste effect. De meest aannemelijke 

verklaring hiervoor is het verschil in prevalentie van kleurzinstoornis naargelang de etnische oorsprong (9). 

Deze werd duidelijk aangetoond door Xie et al op basis van data uit de Multi-Ethnic Pediatric Eye Disease 

Study (10): kleurzinstoornissen komen vaker voor bij Caucasische jongens (7.8%) dan bij jongens met een 

niet-Caucasische herkomst (2.1 à 3.5%). Alhoewel de OKI-kenmerken geen rechtstreekse informatie over 

de etnische oorsprong van de leerlingen opleveren, zijn de kinderen met een allochtone origine 

waarschijnlijk meer vertegenwoordigd in de groep die niet het Nederlands als thuistaal heeft.   
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10. BIJLAGEN 

Bijlage 1: Bereik van visusonderzoek bij systematisch CLB-consult 

EERSTE KLEUTERKLAS 

TABEL 59 : AANTAL EN PROPORTIE UNIEKE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK N.A.V. HET SYSTEMATISCH CLB-
CONSULT TYPE ’EERSTE KLEUTERKLAS / 4-JARIGEN’ PER SCHOOLJAAR (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

Schooljaar 

Aantal leerlingen met geregistreerde 

biometrische gegevens 

Leerlingen met geregistreerd visusonderzoek  

Aantal                               Proportie 

2010-11 66 319 66 211 99.84% 

2011-12 67 697 67 642 99.92% 

2012-13 63 208 63 123 99.87% 

2013-14 69 125 69 053 99.90% 

2014-15 69 752 69 674 99.89% 

2015-16 69 309 69 222 99.87% 

Totaal 405 410 404 925 99.88% 

 

TWEEDE KLEUTERKLAS 

TABEL 60 : AANTAL EN PROPORTIE UNIEKE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK N.A.V. SYSTEMATISCH CLB-CONSULT 

TYPE ‘TWEEDE KLEUTERKLAS / 5-JARIGEN’ PER SCHOOLJAAR (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

Schooljaar 

Aantal leerlingen met geregistreerde 

biometrische gegevens 

Leerlingen met geregistreerd visusonderzoek  

Aantal                               Proportie 

2010-11 69 485 69 414 99.90% 

2011-12 69 715 69 679 99.95% 

2012-13 68 448 68 419 99.96% 

2013-14 72 115 72 074 99.94% 

2014-15 73 952 73 922 99.96% 

2015-16 72 883 72 818 99.91% 

Totaal 426 598 426 326 99.94% 

 

EERSTE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

TABEL 61 : AANTAL EN PROPORTIE UNIEKE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK N.A.V. SYSTEMATISCH CLB-CONSULT 

TYPE ‘EERSTE LEERJAAR LO / 7-JARIGEN’ PER SCHOOLJAAR (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

Schooljaar 

Aantal leerlingen met geregistreerde 

biometrische gegevens 

Leerlingen met geregistreerd visusonderzoek  

Aantal                               Proportie 

2010-11 70 952 70 821 99.82% 

2011-12 68 369 68 335 99.95% 

2012-13 66 534 66 491 99.94% 

2013-14 71 715 71 687 99.96% 

2014-15 74 207 74 189 99.98% 

2015-16 74 030 73 980 99.93% 

Totaal 425 807 425 503 99.93% 
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DERDE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

TABEL 62 : AANTAL EN PROPORTIE UNIEKE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK N.A.V. SYSTEMATISCH CLB-CONSULT 

TYPE ‘DERDE LEERJAAR LO / 9-JARIGEN’ PER SCHOOLJAAR (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

Schooljaar 

Aantal leerlingen met geregistreerde 

biometrische gegevens 

Leerlingen met geregistreerd visusonderzoek  

Aantal                               Proportie 

2010-11 63 996 63 807 99.70% 

2011-12 62 720 62 671 99.92% 

2012-13 62 643 62 632 99.98% 

2013-14 68 416 68 381 99.95% 

2014-15 70416 70 354 99.91% 

2015-16 72 092 72 047 99.94% 

Totaal 400 283 399 892 99.90% 

 

 

VIJFDE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

TABEL 63 : AANTAL EN PROPORTIE UNIEKE LEERLINGEN MET GEREGISTREERD VISUSONDERZOEK N.A.V. SYSTEMATISCH CLB-CONSULT 

TYPE ‘VIJFDE LEERJAAR LO / 11-JARIGEN’ PER SCHOOLJAAR (PERIODE SEPT 2010 - JUNI 2016)   

 

Schooljaar 

Aantal leerlingen met geregistreerde 

biometrische gegevens 

Leerlingen met geregistreerd visusonderzoek  

Aantal                               Proportie 

2010-11 68 555 68 168 99.44% 

2011-12 66 676 66 574 99.85% 

2012-13 62 716 62 674 99.93% 

2013-14 64 918 64 893 99.96% 

2014-15 67 919 67 830 99.87% 

2015-16 69 521 69 457 99.91% 

Totaal 400 305 399 596 99.82% 
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Bijlage 2: Gedetailleerde data over besluit en nazorg n.a.v. het visusonderzoek 

 

EERSTE KLEUTERKLAS 

 

TABEL 64: BESLUIT VAN CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE EERSTE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=66 211) 

2011-12 

 
(n2=67 642) 

2012-13 

 
(n3=63 123) 

2013-14 

 
(n4=69 053) 

2014-15 

 
(n5=69 674) 

2015-16 

 
(n6=69 222) 

Periode 

2010-2016 
(N=404 925) 

Gekende oogafwijking 2.8% 3.0% 2.9% 3.4% 4.0% 4.2% 3.4% 

Niet afwijkend 87.6% 87.9% 88.0% 87.9% 88.0% 87.4% 87.8% 

Afwijkend 7.6% 7.3% 7.4% 7.1% 6.5% 6.8% 7.1% 

Geen meetresultaat 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.6% 0.6% 

Onbetrouwbaar 1.5% 1.3% 1.0% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

TABEL 65: NAZORG GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE EERSTE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
n1=66 211 

2011-12 

 
n2=67 642 

2012-13 

 
n3=63 123 

2013-14 

 
n4=69 053 

2014-15 

 
n5=69 674 

2015-16 

 
n6=69 222 

Periode 

2010-2016 
N=404 925 

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
7.2% 7.1% 7.1% 6.7% 6.1% 6.5% 6.8% 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

2.3% 2.5% 2.5% 3.0% 3.7% 3.9% 3.0% 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie 

met doorverwijzing 

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
1.8% 1.8% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.6% 

Geen nazorg 88.6% 88.6% 88.7% 88.5% 88.6% 88.0% 88.5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

TABEL 66: SAMENVATTING NAZORG N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE EERSTE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=66 211) 

2011-12 

 
(n2=67 642) 

2012-13 

 
(n3=63 123) 

2013-14 

 
(n4=69 053) 

2014-15 

 
(n5=69 674) 

2015-16 

 
(n6=69 222) 

Periode 

2010-2016 
(N=404 925) 

Doorverwijzing 7.3% 7.2% 7.2% 6.8% 6.3% 6.6% 6.9% 

Selectief onderzoek 1.8% 1.8% 1.6% 1.7% 1.5% 1.5% 1.6% 

Geen nazorg 90.9% 91.0% 91.2% 91.5% 92.3% 91.9% 91.5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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TWEEDE KLEUTERKLAS 

 

TABEL 67: BESLUIT VAN CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE TWEEDE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=69 414) 

2011-12 

 
(n2=69 679) 

2012-13 

 
(n3=68 419) 

2013-14 

 
(n4=72 074) 

2014-15 

 
(n5=73 922) 

2015-16 

 
(n6=72 818) 

Periode 

2010-2016 
(N=426 326) 

Gekende oogafwijking 6.2% 6.6% 6.6% 6.5% 6.9% 7.0% 6.6% 

Niet afwijkend 84.1% 84.9% 84.8% 84.1% 84.0% 84.5% 84.9% 

Afwijkend 8.0% 7.9% 8.1% 7.8% 7.6% 8.0% 7.9% 

Geen meetresultaat 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 

Onbetrouwbaar 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

TABEL 68: NAZORG GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE TWEEDE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
n1=69 414 

2011-12 

 
n2=69 679 

2012-13 

 
n3=68 419 

2013-14 

 
n4=72 074 

2014-15 

 
n5=73 922 

2015-16 

 
n6=72 818 

Periode 

2010-2016 
N=426 326 

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
7.6% 7.7% 7.8% 7.6% 7.4% 7.8% 7.6% 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

4.4% 6.1% 6.0% 6.1% 6.5% 6.7% 6.1% 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie 

met doorverwijzing 

0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
1.6% 1.5% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1% 1.4% 

Geen nazorg 84.9% 84.4% 84.2% 84.7% 84.6% 84.2% 84.5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

TABEL 69: SAMENVATTING NAZORG N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT DE TWEEDE KLEUTERKLAS (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=69 414) 

2011-12 

 
(n2=69 679) 

2012-13 

 
(n3=68 419) 

2013-14 

 
(n4=72 074) 

2014-15 

 
(n5=73 922) 

2015-16 

 
(n6=72 818) 

Periode 

2010-2016 
(N=426 326) 

Doorverwijzing 8.0% 8.0% 8.2% 7.9% 7.7% 8.1% 8.0% 

Selectief onderzoek 1.6% 1.5% 1.6% 1.3% 1.3% 1.1% 1.4% 

Geen nazorg 90.4% 90.5% 90.3% 90.8% 91.1% 90.8% 90.7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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EERSTE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

 

TABEL 70: BESLUIT VAN CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET EERSTE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=70 821) 

2011-12 

 
(n2=68 335) 

2012-13 

 
(n3=66 491) 

2013-14 

 
(n4=71 687) 

2014-15 

 
(n5=74 189) 

2015-16 

 
(n6=73 980) 

Periode 

2010-2016 
(N=425 503) 

Gekende oogafwijking 9.1% 8.9% 9.0% 9.6% 9.4% 9.3% 9.2% 

Niet afwijkend 82.8% 83.2% 83.4% 82.8% 83.2% 83.3% 83.1% 

Afwijkend 7.9% 7.7% 7.4% 7.4% 7.2% 7.2% 7.5% 

Geen meetresultaat 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Onbetrouwbaar 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

TABEL 71: NAZORG GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET EERSTE LEERJAAR LO (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
n1=70 821 

2011-12 

 
n2=68 335 

2012-13 

 
n3=66 491 

2013-14 

 
n4=71687 

2014-15 

 
n5=74 189 

2015-16 

 
n6=73 980 

Periode 

2010-2016 
N=425 503 

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
6.9% 7.0% 6.9% 7.0% 6.7% 6.8% 6.9% 

Doorverwijzing om andere 

redenen 
0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

7.3% 8.0% 8.2% 8.8% 9.0% 8.8% 8.4% 

Afwijking onvoldoende 

behandeld / opgevolgd door 

externe instantie met 

doorverwijzing 

0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.4% 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 

Geen nazorg 84.3% 83.7% 83.9% 83.2% 83.4% 83.5% 83.7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

TABEL 72: SAMENVATTING NAZORG N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET EERSTE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=70 821) 

2011-12 

 
(n2=68 335) 

2012-13 

 
(n3=66 491) 

2013-14 

 
(n4=71 687) 

2014-15 

 
(n5=74 189) 

2015-16 

 
(n6=73 980) 

Periode 

2010-2016 
(N=425 503) 

Doorverwijzing 7.6% 7.5% 7.3% 7.4% 7.1% 7.2% 7.4% 

Selectief onderzoek 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 

Geen nazorg 91.6% 91.8% 92.1% 92.0% 92.4% 92.3% 92.0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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DERDE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

 

TABEL 73: BESLUIT VAN CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET DERDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=63 807) 

2011-12 

 
(n2=62 671) 

2012-13 

 
(n3=62 632) 

2013-14 

 
(n4=68 381) 

2014-15 

 
(n5=70 354) 

2015-16 

 
(n6=72 047) 

Periode 

2010-2016 
(N=399 892) 

Gekende oogafwijking 11.5% 11.2% 11.7% 12.1% 12.1% 12.5% 11.9% 

Niet afwijkend 81.6% 82.4% 82.0% 81.6% 81.9% 81.5% 81.8% 

Afwijkend 6.7% 6.2% 6.1% 6.2% 4.8% 4.8% 6.1% 

Geen meetresultaat 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Onbetrouwbaar 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

TABEL 74: NAZORG GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET DERDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
n1=63 807 

2011-12 

 
n2=62 671 

2012-13 

 
n3=62 632 

2013-14 

 
n4=68 381 

2014-15 

 
n5=70 354 

2015-16 

 
n6=72 047 

Periode 

2010-2016 
N=399 892 

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
6.2% 4.8% 4.8% 4.9% 4.6% 4.5% 4.8% 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

9.0% 10.2% 10.8% 11.2% 11.3% 11.9% 10.8% 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie 

met doorverwijzing 

0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.6% 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 

Geen nazorg 83.6% 82.9% 82.5% 82.0% 82.2% 81.9% 82.5% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

TABEL 75: SAMENVATTING NAZORG N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET DERDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=63 807) 

2011-12 

 
(n2=62 671) 

2012-13 

 
(n3=62 632) 

2013-14 

 
(n4=68 381) 

2014-15 

 
(n5=70 354) 

2015-16 

 
(n6=72 047) 

Periode 

2010-2016 
(N=399 892) 

Doorverwijzing 7.0% 6.5% 6.4% 6.5% 6.3% 6.0% 6.4% 

Selectief onderzoek 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 

Geen nazorg 92.6% 93.1% 93.3% 93.2% 93.5% 93.8% 93.3% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  



              VWVJ-rapport: ‘Ontsluiten van epidemiologische data betreffende het CLB-visusonderzoek’  73 

 

VIJFDE LEERJAAR LAGER ONDERWIJS 

 

TABEL 76: BESLUIT VAN CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET VIJFDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE SEPT 2010 - JULI 

2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=68 168) 

2011-12 

 
(n2=66 574) 

2012-13 

 
(n3=62 674) 

2013-14 

 
(n4=64 893) 

2014-15 

 
(n5=67 830) 

2015-16 

 
(n6=69 457) 

Periode 

2010-2016 
(N=399 596) 

Gekende oogafwijking 16.3% 14.2% 14.0% 14.5% 14.6% 14.9% 14.6% 

Niet afwijkend 74.6% 76.8% 76.7% 76.5% 77.0% 76.6% 76.5% 

Afwijkend 7.8% 7.7% 7.6% 7.7% 7.1% 7.2% 7.5% 

Geen meetresultaat 0.2% 0.2% 0.6% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 

Onbetrouwbaar 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

TABEL 77: NAZORG GEREGISTREERD IN LARS N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET VIJFDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, 
PERIODE SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
n1=68 168 

2011-12 

 
n2=66 574 

2012-13 

 
n3=62 674 

2013-14 

 
n4=64 893 

2014-15 

 
n5=67 830 

2015-16 

 
n6=69 457 

Periode 

2010-2016 
N=399 596 

Niet gekende afwijking met 

doorverwijzing 
7.0% 7.2% 7.2% 7.3% 6.8% 6.9% 7.1% 

Doorverwijzing om andere redenen 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Afwijking reeds in behandeling / 

opgevolgd door externe instantie 

zonder doorverwijzing 

12.1% 13.7% 13.5% 14.3% 14.6% 14.0% 13.9% 

Afwijking onvoldoende behandeld / 

opgevolgd door externe instantie 

met doorverwijzing 

1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.9% 

Afwijking op te volgen door CLB 

(selectief consult) 
0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 

Geen nazorg 79.2% 77.7% 77.9% 77.1% 77.3% 76.9% 77.7% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

TABEL 78: SAMENVATTING NAZORG N.A.V. CLB-VISUSONDERZOEK BIJ LEERLINGEN UIT HET VIJFDE LEERJAAR LO (LARS-DATA, PERIODE 

SEPT 2010 - JULI 2016) 

Schooljaar 

 

 

2010-11 

 
(n1=68 168) 

2011-12 

 
(n2=66 574) 

2012-13 

 
(n3=62 674) 

2013-14 

 
(n4=64 893) 

2014-15 

 
(n5=67 830) 

2015-16 

 
(n6=69 457) 

Periode 

2010-2016 
(N=399 596) 

Doorverwijzing 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 7.7% 7.8% 8.0% 

Selectief onderzoek 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 

Geen nazorg 91.3% 91.4% 91.4% 91.4% 91.9% 91.9% 91.6% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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