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1 Indienen van een ondersteuningsvraag 

1.1 Startscherm 

 

 

 

1.2 Wie kan een aanvraag indienen? 

Zowel de schoolverantwoordelijke als de afdelingsverantwoordelijke kunnen een nieuwe aanvraag 
opstellen. 

De opsteller klikt op ‘Nieuwe aanvraag opstellen’. 
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1.3 Instellingsnummer school, afdeling en type ondersteuning 

 

 

 Kies het instellingsnummer van de school waar de leerling is ingeschreven (indien de school 
niet te vinden is, klik op de knop ‘Help mijn school staat niet in de lijst). 

 Kies de afdeling (kleuter, lager of secundair). 

 Kies het type van ondersteuning. 
 

1.4 Zoeken van een leerling 

 

 

Een leerling kan je op volgende manieren zoeken: 

 Typ enkele letters in van de naam van de leerling en klik enter. 

 Indien de leerling niet gevonden wordt, zet de cursor in de zoekbalk, typ niets in en druk op 
enter. Een volledige leerlingenlijst verschijnt en meestal staat de desbetreffende leerling 
hierin vermeld. 

 Indien de leerling nog niet in de lijst staat, klik dan op de knop ‘Ik vind de leerling niet in deze 
lijst’. De nieuwste inschrijvingen in DISCIMUS worden opgehaald. 

 Indien je de leerling niet vindt, bel dan de hulplijn. Telefoonnummer staat niet op de website. 

 Heb je de leerling gevonden, dan klik je op de knop ‘Kies deze leerling’.  

https://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/werking/photos.html
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1.5 Schooljaar en formuleren van ondersteuningsvragen 

 

 Het schooljaar staat al standaard op 2021-2022. 

 Klik daarna op ‘Aanvraag toevoegen’ en je krijgt onderstaand scherm. 
 

 

 Vooraleer je verder kan, dien je de ondersteuningsvragen in te geven (= velden met rood 
sterretje). 

 Van zodra de ondersteuningsvragen zijn ingevuld, klik je op ‘Ga verder’. 
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1.6 Indienen van de aanvraag en opladen van het (G)V 

 

 Je kan de aanvraag nu indienen door te klikken op ‘Ja, start’. 

 Je kan de aanvraag bewaren voor later (= in werkversie zetten) door te klikken op ‘Nee, 
bewaar voor later. 

 

 

 Indien er al ooit een (G)V van de leerling in diplon werd geüpload door een vorige 
ondersteuning, dan komt u automatisch op bovenstaand scherm. 

 Het (G)V kan je dan verifiëren of het nog geldig is door op de knop ‘bekijk’ te klikken. 

 Eveneens bestaat er de mogelijkheid om een nieuwe versie van het (G)V te uploaden via de 
knop ‘Upload G(V). 

 Je kan nu de aanvraag doorsturen naar het ondersteuningsnetwerk zonder de toestemming 
van de ouders (op eigen verantwoordelijkheid) door te klikken op de knop ‘Verstuur naar 
ONW zonder goedkeuring ouders’. 

 Meer info over de goedkeuring van de ouders vind je onder de rubriek ‘Goedkeuring ouders’. 
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1.7 Geen (G)V beschikbaar in diplon 

 Optie A – de school is in het bezit van het (G)V 

 

 

 Indien de school in het bezit is van een geldig (G)V, dan klikt men op de knop ‘Ja, ik kan een 
geldig (G)V opladen. 

 

 

 De school kan het (G)V opladen via de knop ‘Upload (G)V. 

 De school kan het (G)V nadien bekijken of verwijderen via de knop ‘Open’. 

 Je kan nu de aanvraag doorsturen naar het ondersteuningsnetwerk zonder de toestemming 
van de ouders (op eigen verantwoordelijkheid) door te klikken op de knop ‘Dien in bij ONW 
zonder goedkeuring ouders’. 

 Meer info over de goedkeuring van de ouders vind je onder de rubriek ‘Goedkeuring ouders’. 
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 Optie B – de school is niet in het bezit van het (G)V 

 

 

 De school kan het (G)V aan de ouders opvragen via het emailadres van de ouders in een 
beveiligde omgeving (GDPR-proof). 

 De school heeft de keuze tussen 4 verschillende talen om de ouders aan te spreken 
(Nederlands, Frans, Engels of Arabisch). 

 Van zodra de school de mail verstuurd heeft, is het wachten op de goedkeuring van de ouders. 

 De verantwoordelijke van de aanvraag krijgt op zijn/haar startscherm de melding ‘ouders die 
nog geen actie ondernamen’. 

 De school kan de ouders een herinnering sturen of de mail herroepen. 

 Van zodra de mail verstuurd werd, hebben de ouders 2 mogelijkheden: 
1. Ze beantwoorden de mail en sturen het bijgevoegde (G)V naar de school. 
2. Ze sturen het (G)V rechtstreeks naar het beveiligde mailadres van diplon (ouders 

hebben hiervoor geen diplonaccount nodig). 

 Van zodra de ouder de mail verstuurd heeft, wordt de aanvraag automatisch ingediend bij het 
ondersteuningsnetwerk.  

 De school kan de aanvraag indienen zonder toestemming van de ouders (zonder hen een mail 
te sturen) op eigen verantwoordelijkheid. 
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 De ouders zijn niet in staat het (G)V op te laden 

 Niettegenstaande de school via mail de ouder gevraagd heeft het (G)V door te sturen en ze 
hierop geen reactie krijgen, kunnen er volgende stappen gezet worden: 

o De school vraagt aan de ouder om het (G)V persoonlijk te bezorgen aan de school 
zodat de school het (G)V kan opladen in diplon. 

o De school bekijkt via het IRIS-platform of het (G)V aanwezig en in orde is. Het 
stappenplan voor toegang tot IRIS vind je hieronder: 

o Belangrijk hierbij is dat de school ook de ondersteuner de toelating geeft tot het IRIS-
platform via ‘mijn onderwijs’ (buiten diplon) zodat ook zij/hij het (G)V kan inkijken. 

o Wanneer de school ervan overtuigd is dat het (G)V in IRIS staat, dan kan de aanvraag 
ingediend worden. In diplon verschijnt dan de knop ‘Bekijk (gemotiveerd) verslag in 
IRIS). 

 

 

IRIS-platform 
 
Stap 1. Gebruikersbeheer Mijn onderwijs: https://www.agodi.be/gebruikersbeheer-korte-handleiding 
 
Stap 2. Beheerder van de school moet de rol 'IRIS-gebruiker' toekennen aan diegenen die inzage 
moeten hebben. Wie dat zijn bepaal je als school zelf. Het is in elk geval het advies om ondersteuners 
ook toegang te geven. Hiervoor heb je de rijksregisternummers van betrokkene(n) nodig. 
 
Stap 3. Wie IRIS-rechten heeft, kan inloggen: 
via het IRIS-platform (  https://iris-clbonline.be/#/paspoort/home  ), loginknop onderaan de pagina, 
aanmelden via eID of itsme of …; 
via smartschool, broeckx of diplon (de andere systemen hebben nog geen koppeling met het IRIS-
platform op dit moment). 
 
Stap 4. Op het IRIS-platform kan je zoeken op geboortedatum en naam of via stamboeknummer. Je 
krijgt geen 'lijst' van alle lln met een GV of V. 
 
Zie ook handleiding : https://iris-clbonline.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-
gebruiker_stap_voor_stap.pdf 

 

https://vclb-koepel.us19.list-manage.com/track/click?u=7fde2ba73e49ec646f65dfc97&id=612d3372ec&e=651d75b97c
https://iris-clbonline.be/#/paspoort/home
https://iris-clbonline.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-gebruiker_stap_voor_stap.pdf
https://iris-clbonline.be/assets/docs/Toekennen_Rol_IRIS-gebruiker_stap_voor_stap.pdf
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1.8 Toestemming van de ouders 

 

 De school vraagt de toestemming van de ouders alvorens de aanvraag in te dienen 

Via mail kan de school toestemming vragen aan de ouders voor ondersteuning van hun kind. Hier 
hebben ze een keuze uit 4 verschillende talen (Nederlands, Frans, Engels of Arabisch). 

De ouders dienen enkel rechtstreeks te klikken op de knop in de mail: 

 Ja, ik ben akkoord. 

 Nee, ik ben niet akkoord. 

Van zodra de ouder de goedkeuring geeft, wordt de aanvraag automatisch ingediend bij het 
ondersteuningsnetwerk. 

Belangrijk is dat de aanvrager nakijkt in haar/zijn profiel welk telefoonnummer zichtbaar is. Indien de 
aanvrager niet wil dat ouders het persoonlijk nummer gebruiken, kan de aanvrager dit best wijzigen in 
het telefoonnummer van de school (profiel in diplon – bewerk). 

Indien de ouders beweren dat ze geen mail hebben ontvangen, kan je vragen om hun spam even te 
checken.  
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 Wat als de school geen toestemming vraagt van de ouders 

 

 Indien de school geen toestemming vraagt van de ouders, neemt ze de verantwoordelijkheid 
op zich dat de ouders akkoord gaan met de vraag tot ondersteuning. 

 Diplon is niet verantwoordelijk voor enige inbreuk tegen de rechten van de 
ouder(s).Werkversies 

 

1.9 Werkversies 

Scholen die aanvragen in werkversie hebben gezet, kunnen deze terugvinden op hun startscherm in 
de vorm van een ‘to do – in te dienen aanvragen’. 

 

 


