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 Wie zijn wij?
 Waarom ondersteuningsnetwerken?
 Waar kan ik terecht met een zorgvraag over mijn 

kind?
 Wanneer stel je een vraag aan de school, CLB en 

het ondersteuningsteam?
 Voor wie zijn wij er?
 Waar staan we voor?
 Hoe werken we?
 Hoe verloopt de communicatie? 
 Een droom voor de toekomst…
 Tijd voor uitwisseling en vragen



 het ondersteuningsnetwerk bestaat: 

◦ 150 scholen gewoon onderwijs

◦ 11 scholen buitengewoon onderwijs

◦ pedagogische begeleiding

◦ CLB 

◦ het ondersteuningsteam





 Het ondersteuningsteam



Het ondersteuningsteam

 85 ondersteuners

 5 multidisciplinaire mini-teams met 2 
coördinatoren

 1 ankerpersoon per school

 1 algemeen coördinator

 3 begeleiders competentieontwikkeling



 M-decreet

 Werk maken van inclusie





School & 
CLB

Ondersteunings
-team



schoolteam

leerkrachten

Leerling en 

ouders



 Basisaanbod: ernstige leerstoornissen of lichte mentale 

beperking

 Type 2: ernstige mentale beperking

 Type 3: gedrags-en/of emotionele stoornissen

 Type 4: motorische beperking

 Type 6: visuele beperking

 Type 7 auditief: auditieve beperking

 Type 7 STOS: spraak-en taalontwikkelingsstoornis

 Type 9 : autismespectrumstoornis



 vraaggestuurd

 op maat

 flexibel

 multidisciplinair

 professionalisering en vorming van 
ondersteuners



Aanmelding bij zorgloket door de school

Vraagverheldering

Startgesprek

Interventies

Evaluatie



indien mogelijk zijn alle betrokkenen (ouders –
school- CLB – ondersteuner – externe 
partners…) aanwezig bij startgesprek



 om de 6 à 8 weken evaluatie om doelen te 
evalueren met betrokkenen

 Bijsturing – afronden – opschorten –
verderzetten

 einddoel van interventies is participatie van 
de leerling



 communicatie verloopt in de eerste plaats via de 
school

 bij elke ondersteuningsvraag stemmen we in 
overleg met ouders af hoe de communicatie met 
de ondersteuner kan verlopen

 de aanspreekpersoon van het 
ondersteuningsteam: 

Mieke Quirijnen 
mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be
www.ondersteuningsnetwerkkempen.be
0472/12 36 64

mailto:mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be


 Ondersteuning op maat van elk kind op 
basis van onderwijsbehoeften

 De zekerheid voor ouders en scholen dat er 
op elke ondersteuningsvraag een antwoord 
kan worden gegeven 

 Overlegtijd voor gewoon onderwijs
 Samen als evenwaardige partners aan de 

slag 
 …






