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Is dit het einde van GON ? 

 

U heeft zich misschien de voorbije periode meermaals afgevraagd wat er al-

lemaal gaat veranderen voor GON?  

Vlak na Nieuwjaar ontvingen we de nota van de minister waarin ze een aantal 

krijtlijnen uitzette voor een nieuw ondersteuningsmodel.  

De startdatum van 1 september 2017 stond voorop. Op dit moment  wachten 

we het besluit van de regering af. Toch willen we jullie via deze nieuwsbrief 

graag informeren over wat er op dit moment voorligt. Van zodra er meer dui-

delijkheid is, zullen we jullie op de hoogte brengen via een extra nieuwsbrief 

van Steunpunt GON. 

 We gaan ervan uit dat alle  wijzigingen m.b.t. GON vanaf 1 september 2017, 

een aanloop zullen zijn naar de start van een nieuw ondersteuningsmodel.  

De Vlaamse Onderwijsraad  (VLOR) gaf in bijgevoegd document advies over 

de nota van de minister. Let op: dit advies is niet bindend. De VLOR ziet het 

samenvoegen van GON-,ION- en waarborgmiddelen als een voorzichtige 

stap voorwaarts om beter te kunnen inspelen op de noden van leerlingen met 

specifieke onderwijsbehoeften en van hun leerkrachten. 

Stilaan gaan we op weg naar een nieuw begin van een mooi verhaal waarin 

we de sterktes van GON, ION en ‘waarborg’ uit het verleden willen meene-

men. We willen leren uit de knelpunten om nog efficiënter, flexibeler en  

meer op maat tegemoet te kunnen komen aan de ondersteuningsbe-

hoeften van leerlingen en zeker ook van leerkrachten!  

Omdat we samen willen schrijven aan een nieuw verhaal, willen we jullie nu 

al informeren over wat op komst is. De naam GON zal wellicht verdwijnen, 

maar de kracht in samenwerking blijft het uitgangspunt!  

 

 

 maart 2017 

http://www.dsko.be/files/vicariaat/Steunpunt%20GON/ondersteuningsnetwerken/notaminister.ondersteuningsmodel.pdf
http://www.dsko.be/files/vicariaat/Steunpunt%20GON/ondersteuningsnetwerken/Vlor.advies.pdf
http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/begeleiding-inclusief-onderwijs
http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/waarborgregeling-basisonderwijs-schooljaar-2016-2017


Info voor leerlingen en hun ouders 

Op dit moment horen we heel wat ongeruste ouders die graag zekerheid hebben over mogelijke ondersteuning 

voor hun kind volgend schooljaar. We vernemen ook dat voor sommige ouders de keuze tussen gewoon & bui-

tengewoon onderwijs afhangt van de mogelijkheid om ondersteund te worden in het gewoon onderwijs. We 

hebben er alle begrip voor dat ouders nood hebben aan informatie, maar kunnen op dit moment nog geen con-

crete antwoorden geven.  Wat we op dit moment al wel kunnen zeggen, is dat er een nieuw ondersteu-

ningsmodel in de maak is waarbij getracht zal worden om vraaggestuurd tegemoet te komen aan de noden van 

alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten. De ondersteuning zal steeds op maat 

zijn, flexibel en zo lang als nodig en niet langer dan nodig. We lichten even toe wat momenteel voorligt, maar 

willen erop wijzen dat de regering hierover nog geen besluit heeft genomen. 

Op maat: afhankelijk van de nood van de leerling, de school en de ouders zal in overleg gekozen wor-

den voor leerkracht- en/of leerlinggerichte ondersteuning. We beogen steeds een maximaal effect op de klas-

vloer.  

Flexibel: er zal niet vooraf door de overheid bepaald worden hoeveel uren ondersteuning zullen worden 

ingezet, hoeveel weken, hoeveel schooljaren de ondersteuning zal duren en wanneer ze zal starten en eindi-

gen. Ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd (de teldatum van 1 

oktober verdwijnt!), kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Terwijl vroeger vaak een keu-

ze diende gemaakt te worden tijdens welk schooljaar ondersteuning zou worden ingezet (als er maar 2 school-

jaren per niveau ondersteuning mogelijk was), kan je nu afwachten tot er een duidelijke nood is en dan een on-

dersteuningsvraag stellen op elk moment in het schooljaar.  We zullen ernaar streven om voor iedere leerling zo 

snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien. 

Zo lang als nodig en niet langer dan nodig: eens ondersteuning is opgestart, zal regelmatig overlegd 

worden om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft. Ondersteuning blijft net zo lang tot de leerling en 

het team op eigen kracht verder kunnen. 

Overgangsmaatregelen: voor ondersteuning die reeds werd opgestart, zal de overheid overgangsmaatregelen 

voorzien. 

Info voor leerkrachten 

We willen in de toekomst veel meer tegemoet komen aan 

de noden van leerkrachten om in hun klas aan de slag te 

kunnen gaan met één of meerdere leerlingen met specifie-

ke onderwijsbehoeften. Een ondersteuner vanuit een on-

dersteuningsteam kan op vraag van een leerkracht als 

partner op de klasvloer mee op zoek gaan naar hoe 

zorg kan worden gedragen voor elke leerling uit de klas-

groep.   

Scholen die met hun teams in gesprek willen gaan over het 

nieuwe ondersteuningsmodel, kunnen indien gewenst ge-

bruik maken van een presentatie op de website van Steun-

punt GON. 

http://dsko.be/files/vicariaat/Steunpunt%20GON/ondersteuningsnetwerken/Informatieondersteuningsnetwerken.pptx


Info voor GON-begeleiders, ION-begeleiders en waarborgteams 

Ook voor GON & ION-begeleiders zijn het op dit moment spannende tijden.  Ze worden uitgedaagd om na te den-

ken over hoe zij zichzelf zien functioneren binnen een nieuw ondersteuningsmodel. 

We hopen dat toetreding tot een ondersteuningsteam zal gebeuren op basis van vrijwilligheid zodat het een gemoti-

veerde keuze van het personeelslid zal zijn. 

De beschikbare ervaring zal maximaal moeten behouden blijven. Leerlinggebonden expertise mag zeker niet verlo-

ren gaan en blijft nodig, ook in een inclusief onderwijssysteem. 

Specifieke deskundigheid en het werken vanuit een inclusieve visie zijn voorwaarden om onderwijsondersteu-

ning te bieden. Dat kan gaan van handicap-specifieke expertise tot expertise op het vlak van binnenklasdifferentia-

tie. 

Een ondersteuner zal moeten beschikken over een aantal specifieke competenties (bv. coachende vaardigheden, 

teamgericht, flexibel,...) om te kunnen werken als collega, als gelijke van de leraren die hij ondersteunt. 

 

 

Info voor CLB-medewerkers 

Momenteel wordt er samen met gewoon & buitengewoon onderwijs & andere partners gewerkt aan mogelijke 

samenwerkingsverbanden om te komen tot regionale ondersteuningsnetwerken . Er zal gestreefd worden 

naar bundeling van deskundigheden en een duidelijk aanspreekpunt voor elke school. 

Aanmelden voor ondersteuning is op dit moment nog te vroeg. 

In gesprek gaan met het CLB om te kijken welke specifieke noden een leerling en zijn omgeving heeft, 

is zeker zinvol. Wanneer het CLB de noden van de leerling en zijn omgeving in kaart heeft gebracht, kan dit 

bijdragen aan een  vlotte aanmelding vanaf het moment dat er meer duidelijkheid is rond mogelijke ondersteu-

ning. 

Info voor doorverwijzers en andere partners (centra voor diagnostiek, artsen, therapeuten, multifunctio-

nele centra, revalidatiecentra, thuisbegeleidingsdiensten,…) 

Graag houden we ook de doorverwijzers op de hoogte van de laatste stand van zaken wat ondersteuning betreft.  

We zijn zeer tevreden dat de overheid heeft beslist het medisch defect-model te verlaten en te vertrekken van-

uit de noden van leerlingen. Dit betekent NIET dat diagnoses overbodig worden, vermits ze nog steeds de nodige 

handvatten geven naar aanpak van leerlingen toe. Het betekent WEL dat leerlingen met een nood aan onder-

steuning ook zonder diagnose op ondersteuning  zouden kunnen rekenen en dat een diagnose niet automatisch 

gekoppeld zal worden aan ondersteuning, maar dat er enkel een ondersteuningsvraag gesteld zal worden indien 

er daadwerkelijk nood is aan  ondersteuning. 

Momenteel ziet het er naar uit dat de vragen voor ondersteuning steeds vanuit de school (voor teamgerichte on-

dersteuning) of vanuit CLB (voor leerling- en/of teamgerichte ondersteuning) zal verlopen. Vermits voor leerling-

gerichte ondersteuning een leerling eerst een traject zal doorlopen dat gemonitord wordt door het CLB, is het 

raadzaam om vanuit diagnostische centra geen beloftes te doen naar ondersteuning, maar steeds door te verwij-

zen naar CLB om te kijken welk traject school en leerling reeds hebben gelopen om dan indien nodig in overleg 

met school, ondersteuningsnetwerk en ouders een antwoord op maat van de leerling en de school te voorzien. 



Contact opnemen 

 

Mieke Quirijnen 

Steunpunt GON 

03 543 97 13 

0486 03 94 37 

 

mieke.quirijnen@dsko.be 

www.dsko.be 
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Samenwerkingsverband Steunpunt GON 

 

Voor diegene die nog niet vertrouwd zijn met de werking van Steunpunt GON, 

licht ik graag even onze werking toe. Steunpunt GON is een samenwerkings-

verband tussen de vrije BuBaO & BuSO-scholen die GON- & ION-

ondersteuning voorzien in regio Antwerpen én alle betrokken partners (gewoon 

onderwijs, CLB, leerlingen en ouders, pedagogische begeleiding en andere 

betrokkenen).  Vanuit het Steunpunt GON zetten we in op afstemming en  sa-

menwerking met alle verschillende partners om zo een kwalitatieve ondersteu-

ning te kunnen garanderen. 

Voor vragen kan u steeds contact opnemen met Mieke Quirijnen. U kan even-

eens de meest actuele informatie nalezen op de website van  www.dsko.be  

door te klikken op het logo van Steunpunt GON. 

Berkenbeek  Wuustwezel 
  
  
  
  
 

Sint Jozef OV 4 Antwerpen 
 

 
School De Merode Berchem 
 
  
  
  

 
VIBO De Brem Oud-Turnhout 
  

 
  
De Mostheuvel  Malle 
 
  
  
  
  

  
 
Kristus Koning Sint-Job-in-‘t-Goor 
  

  
De Regenboog Kessel  
  
  
  

 
 GON Zuiderkempen Geel-Oosterlo 
 

  
 
Het SAS  Antwerpen 
  
  
  
  

  
 
Ganspoel Huldenberg 
  

  
 
IMG Heist-op-den-Berg 
  
  
  
  

  
 
Koninklijk Instituut Woluwe 
 

 
 
 KOCA Antwerpen 
  
  
  
  

  

http://www.dsko.be/main_content.php?departement_id=1&subdepartement_id=2

