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1. Stand van zaken aanmelding kleine types

2. Het voorbije schooljaar in cijfers

3. Start schooljaar 2019-2020

4. Professionalisering schooljaar 2019-2020

5. Sensibilisering leraren en andere partners

6. Evaluatie van werking beheerscomité





 Aangemeld via DIPLON in werkversie

 Principes dezelfde als van aanvragen ONW (flexibel, op maat, 
vraaggestuurd, multidisciplinair, effect op de klasvloer,…)

 Ondersteuningsvraag indienen vanaf 1 september om mandaat 
van leerkracht te verkrijgen

 In september nog aanmelden via DISCIMUS (rechtstreeks vanuit 
DIPLON of via overzichtsdocument voor scholen)

 Aanpassingen in omzendbrief



voorlopig 229 administratieve aanvragen voor kleine types

niveau type Aantal 
aanvragen

basis Type 2 10

basis Type 4 62

basis Type 7 auditief 14

basis Type 7 STOS 72

secundair Type 2 1

secundair Type 4 53

secundair Type 7 auditief 3

Secundair Type 7 STOS 14





 aantal aanvragen totaal: 829
20% afrondingen



 aantal aanvragen totaal per type + per regio per 
type

type BA: 63

type 2: 12
type 3: 182
type 4: 98
type 7 aud:2

type 7 STOS:72

type 9: 398



 aantal GV/V/IV totaal

GV: 429
V: 19
IV: 27
geen rapport:
357 (HGD type 3)



aantal aanvragen per school afhankelijk van:

- Grootte school

- Aantal lln. met SOB op een school

- Context van een school

- Ondersteuning als zorgversterking

- Prioriteit van de school in overleg met ONW (bv. 
minder vragen intensiever opnemen)

- Lengte en intensiteit van een traject

- Aantal trajecten in 1 klas

- Uitgangspunt was AGODI-cijfers

- Het aantal ondersteuningsvragen delen door 
schoolgrootte geeft geen correct beeld

- Geen buitensporigheden opgemerkt



 Volgend schooljaar:
◦ Capaciteit per school op basis van richtcapaciteit 

Agodi

◦ Daarnaast flexibel in te zetten rekenend op 
solidariteit tussen scholen

◦ Binnen zelfde regio scholen die minder vragen 
stellen en andere scholen die meer vragen stellen





 Eerste weken ankerpersoon aanwezig op de 
scholen

 Communicatie met de scholen

 Afstemmingsgesprekken met alle partners

 Ondersteuning op school/teamniveau 

 Ondersteuning en aanpassingen gelinkt aan lln. 
enkel voor lln. met GV of V (o.a. participerend 
observeren, brede/multidisciplinaire 
beeldvorming…)

 Leerkrachten helpen bij formuleren van concrete 
ondersteuningsvraag

 Scholen wegwijs maken in digitale aanmelding





 Basisvorming: met de hele groep

◦mindshift inclusie & breed kijken: Beno
Schraepen
◦Visie en missie van ondersteuningsmodel
◦2 x halve dag oplossingsgericht werken
◦Belevingspad inclusie en inclusiemarkt met 
concrete tools (o.a. rond aanpak gedrag)
◦ Inspiratiedag samen met Antwerpen +, 
VOKAN, Accolade



 Basisvorming in regio-teams:

◦Oplossingsgericht werken
◦ Intervisie (met verschillende 
intervisiemodellen)
◦Groepsdynamiek/Teamcoaching
◦GOLLD-concept
◦…



 Focusteams i.s.m. BuO-scholen 

◦ Basisaanbod (i.s.m. BuO-scholen type BA,VOKAN & Antwerpen 
+, PB)

◦ Lerend netwerk type 2 (i.s.m. Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
◦ Gedrag basis (i.s.m. BuO-scholen type 3)
◦ Prioritaire nascholing gedrag SO (i.s.m. PB, VCLB, VOKAN, 

Antwerpen +, Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
◦ Motoriek (i.s.m. De Brem type 4, VOKAN & Antwerpen +)
◦ STOS (i.s.m. KOCA type 7 STOS, VOKAN & Antwerpen +)
◦ Doven en slechthorenden (i.s.m. KOCA type 7 auditief, VOKAN & 

Antwerpen +)
◦ ASS (i.s.m. BuO-scholen type 9)
◦ Prioritaire nascholing klasvloer basis (i.s.m. Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen)
◦ Prioritaire nascholing klasvloer SO (i.s.m. Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen)

* groen = netwerkoverstijgend





 Leraren:
- Folder

- Poster voor in de leraarskamer

- Website

- Format voor PV of start-klassenraad

- Korte schets van onze opdracht bij start van elk traject

- …

 Directies, zorgcoördinatoren, CLB, PB, …
◦ Infomoment over onze werking voor nieuwe mensen op …. 

september

◦ Nieuwsbrieven 

◦ Website

◦ …








