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 1. Eén jaar Ondersteuningsnetwerk Kempen, een terugblik…
◦ Partners van het ondersteuningsnetwerk
◦ Ondersteuningsnetwerk Kempen in cijfers
◦ Evaluatie door de scholen

 2. Ondersteuning door verschillende brillen
◦ Visie van het ondersteuningsmodel
◦ Concrete casussen

 3. Vooruitblik naar 1 september 2018
◦ Wijzigingsdecreet M
◦ Verwachtingen
◦ Wat voorafgaat aan ondersteuning
◦ Aanmeldingsprocedure
◦ Organisatie Ondersteuningsteam

 4. Ondersteuners aan het woord

 5. Tijd voor ontmoeting en uitwisseling





Partners van het ondersteuningsnetwerk

◦ 150 scholen gewoon onderwijs

◦ 11 scholen buitengewoon onderwijs & 
het ondersteuningsteam

◦ pedagogische begeleiding

◦ CLB 

S



 De scholen

Basis:

S



Partners van het ondersteuningsnetwerk

◦ transparante communicatie

◦ samen bouwen aan 
kwaliteitsvol onderwijs voor iedere
leerling

S



Ondersteuningsnetwerk Kempen in cijfers

Aantal ondersteuningstrajecten: 878

◦ Basisonderwijs: 553 

◦ Secundair onderwijs: 325

Basis:

S



Ondersteuningsnetwerk Kempen in cijfers

BA: 7
type 2: 19
type 3: 230
type 4: 136
STOS: 56
type 9: 409

Aantal afrondingen +/- 35%



Ondersteuningsnetwerk Kempen in cijfers

BA: 7
type 2: 19
type 3: 230
type 4: 136
STOS:

76%

3%

21%

vragen per soort verslag

GV

V

HGD



Gemotiveerd verslag = 

 maatregelen uit fase 0 en 1
 conclusie HGD-traject (fase 2)
 onderwijsbehoeften van leerling
 ondersteuningsnoden van leerkracht en de leerling
 geldig tijdens huidig onderwijsniveau van leerling

Verslag = 

Verslag dat toegang geeft tot buitengewoon onderwijs 

optie 1: overgang BuO
optie 2: inclusie in gewoon onderwijs met IAC (fase 3)

 inschrijven onder ontbindende voorwaarden 
(meer info? contacteer competentiebegeleiding)



Evaluatie door de scholen

Bouwstenen
◦ Multidisciplinaire aanpak

◦ Expertise delen

◦ Doelgericht werken

◦ Transparante en duidelijke communicatie

◦ Out-of-the-box denken

◦ Ondersteuning op de klasvloer

◦ Continuïteit

◦ Ankerpersoon 

◦ Flexibiliteit

◦ Bij crisissituaties het snel kunnen overgaan tot actie



Evaluatie door de scholen

Groeikansen
◦ middelen
◦ snellere opstart
◦ niet te snel afronden
◦ duidelijkheid en tijd
◦ ondersteuning zonder labels, diagnoses,...
◦ inzetten op afstemming
◦ continuïteit 
◦ mee verfijnen van hulpvragen 
◦ haalbaar overleg
◦ individuele begeleiding waar nodig
◦ draagkracht verhogen
◦ transfer naar de klasvloer
◦ materialenbank of uitleendienst





Visie vanuit het ondersteuningsmodel





Wijzigingsdecreet M

◦ Medische labels verdwijnen als voorwaarde voor 
opmaak van een gemotiveerd verslag

◦ CLB bepaalt type GV op basis van nood aan 
expertise die de school aangeeft

◦ GV basisaanbod kan zonder verblijf in BuO

◦ IQ grens 60 verdwijnt voor verslag type 2



Verwachtingen

◦ Ondersteuning wordt breder toegankelijk door verlaten 
diagnoses, MAAR totale pakket aan middelen blijft gelijk

◦ TO BE + 206 eenheden

Realiteit: ongeveer status quo

◦ Scholen prioriteren vragen

◦ Evenwichtige verdeling van middelen



 Fase 0
◦ Kwaliteitsvol onderwijs voor 

iedereen

◦ Uitbouw zorgbeleid

◦ Coaching van leraren bij uitbouw 
krachtige leeromgeving

◦ Uitwerken van maatregelen, 
stimuleren differentiëren, 
remediëren

◦ Gelijke kansenbeleid

◦ Communicatie met ouders

◦ ……

 Fase 1
◦ Ondersteuning van schoolteam 

in het omgaan met leerlingen 
met specifieke 
onderwijsbehoeften

◦ Uitwerken maatregelen om te 
compenseren en te dispenseren

◦ Aanreiken nascholingsaanbod 
in het omgaan met leerlingen 
met specifieke 
onderwijsbehoeften

◦ …… 

Wat voorafgaat aan ondersteuning?



Wat voorafgaat aan ondersteuning? 

◦ HGD in fase 2
◦ Adviesgesprek na HGD

◦ Adviesmogelijkheden:
 ondersteuning

 externe hulp

 …

◦ Toegang tot ondersteuning: 
 gemotiveerd verslag

 verslag BuO



Aanmeldingsprocedure

◦ Aanmelden 

 vanaf 1 september 2018 

 na overleg met leerkrachten, CLB, ouders, leerling…

 via website www.ondersteuningsnetwerkkempen.be

 met verkorte digitale aanmelding

http://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/


◦ Aanmelden bij overgang naar een nieuwe school

1) De leerling beschikt niet (meer) over een gemotiveerd 
verslag         HGD-traject opstarten

2) De leerling beschikt over een gemotiveerd verslag dat 
toegang geeft tot ondersteuning in het huidige 
onderwijsniveau

aanmelden is mogelijk na 1 september



 Ondersteuning vanuit (gemotiveerd) verslag mogelijk vanuit 
onderstaande types:

◦ Basisaanbod

◦ type 2: mentale beperking*

◦ type 3: emotionele en/of gedragsstoornis

◦ type 4: motorische beperking*

◦ type 6: visuele beperking*

◦ type 7: auditieve beperking*

◦ type 7: spraak-en taalontwikkelingsstoornis

◦ type 9: autismespectrumstoornis



 Doelgroep basisaanbod

◦ CLB bepaalt na HGD-traject of ondersteuning vanuit 
de doelgroep basisaanbod aangewezen is.

◦ Doelgroep = 

 lln. met ernstige leerproblemen en leerstoornissen

 lln. met minder leervermogen



 aanbod ondersteuning vanuit basisaanbod

◦ Taakgericht werken met focus op het leerproces
◦ Zo dicht mogelijk bij de klas
◦ Samenwerken op klas- en zorgniveau:

 Mee nadenken hoe leerkracht remediërend te werk kan gaan

 Mee nadenken over hoe redelijke aanpassingen kunnen 
ingezet worden (redicodis)

 Informeren en sensibiliseren, tools aanreiken

◦ NIET: individuele remediëring (enkel als middel om 
te komen tot een taakgerichte beeldvorming)





 fast teams vs. kijken naar gedrag

◦ minister Crevits communiceerde over fast teams in 
de media

◦ Realiteit: 2 proefprojecten voor heel Vlaanderen

◦ Onze uitdaging: 
 Vertrekken vanuit dezelfde kaders

 Vier partners samen aan de slag

 In het ondersteuningsteam
 Inzet gespecialiseerde ondersteuners

 Verder professionaliseren



Organisatie ondersteuningsteam

◦ 5 regio’s met één of meer multidisciplinaire teams

◦ elke regio heeft een regio-verantwoordelijke

◦ elke school heeft een ankerpersoon

◦ werken gespecialiseerde ondersteuners

◦ 2 competentiebegeleiders
Els Sommen en Krisje Froyen

◦ verantwoordelijke ondersteuningsteam
Mieke Quirijnen

◦ gemandateerd directeur
Jeanne Van Den Broeck
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 Herenthout, Westerlo, Berlaar, Heist-op-den-Berg, 
Hulshout, Herselt, Putte, Morkhoven

 regio-verantwoordelijke: Katerine Roelans



 Turnhout, Weelde/Poppel, Baarle, Vosselaar, 
Beerse, Merksplas

 regio-verantwoordelijke: Annick Van Der Veken



 Geel, Kasterlee, Olen, Meerhout, Vorst-Laakdal, 
Balen

 regio-verantwoordelijke: Els Adriaens



 Herentals, Rijkevorsel, Vorselaar, Grobbendonk, 
Lille

 regio-verantwoordelijke: Inge Loomans



 Mol, Retie, Dessel, Oud-Turnhout, Arendonk

 regio-verantwoordelijke: Kathleen Verstraete



 iedereen uit het team heeft 
een ondersteuningsopdracht = 

de kern van onze opdracht

 naast een ondersteuningsopdracht:
◦ regio-verantwoordelijke

◦ ankerpersoon

◦ gespecialiseerd ondersteuner

◦ coach

◦ of combinatie…



 regio-verantwoordelijke

◦ verantwoordelijke zorgloket voor de regio

◦ organisatie van de regio

◦ opvolging van ondersteuners



 elke school heeft een ankerpersoon 

◦ gezicht van het ondersteuningsteam 

◦ communicatie 

◦ overzicht van ondersteuningsvragen 

◦ afstemming met CLB

◦ waar mogelijk op basis van continuïteit

◦ gekend na 21 juni 

◦ begin september in ankerscholen



 inzet van gespecialiseerde ondersteuners

◦ vanuit specifieke discipline of doelgroep

◦ collegiale consultatie 

◦ mee op de klasvloer met collega-ondersteuners

◦ eigen ondersteuningstraject

◦ begin september: specifieke 
ondersteuningsvragen verkennen


