
Beheerscomité
14 juni 2022



Volgend schooljaar willen we SAMEN …

… scholen meer zorgbreed maken
… met alle betrokkenen in een school zorg opnemen zonder het over te nemen
… inzetten op duurzame effecten van ondersteuning
… kwalitatieve ondersteuning aanbieden
… inzetten op beheersbaarheid van het aantal actieve vragen voor het 
ondersteuningsteam
… zorg dragen voor scholen, leerkrachten, leerlingen & ondersteuners



Terugkoppeling interne brainstorm

- Filters voor ondersteuning
- Afstemmingsgesprekken
- De gouden weken
- Werking zorgloket



Filters voor ondersteuning

• Gedeelde verantwoordelijkheid  

• Mandaat van de leerkracht om samen aan de slag te gaan  
(hulpvraag/leervraag van de leerkracht)

• Ruimte voor overleg met de leerkracht

• Duurzaamheid 

• Vragen steeds in het geheel per school bekijken

• Ondersteuning vertrekt vanuit een vraag in fase 2 en 3

• Capaciteitsbewaking



Afstemmingsgesprekken
- Vorig beheerscomité akkoord om in elke school in te zetten op 

afstemmingsgesprekken

- Engagement van ONW, CLB en PB om hierop in te zetten

- Doelstelling: 
- winst voor elke partner door niet-gefragmenteerd samen te werken op 

schoolniveau
- Afspraken maken met alle partners in functie van schoolbreed niet-

gefragmenteerd samenwerken 
- Niet de bedoeling om individuele trajecten te bespreken 

(dit kan voor het eerste zorgloket met aanspreekpersoon van de school en ankerpersoon van het ondersteuningsteam)



Afstemmingsgesprekken

Wie?

- Regie: bij de school (oproep via DCANT en COBES om initiatief te 
nemen) ondersteuners kunnen mee faciliteren

- Aanwezigen: school, ondersteuningsteam, CLB, indien mogelijk PB of 
externe partners

- Aanwezigen vanuit ondersteuningsteam:
- Scholen die al goed zorgbreed samenwerken : ondersteuners nemen dit gesprek op in duo
- Scholen waar de uitdaging om zorgbreed samen te werken groot is: regioverantwoordelijke of 

algemene coördinatie mee aan tafel



Afstemmingsgesprekken

Wanneer?

- Voor het eerste zorgloket 28/9
- Voorkeur van CLB in september, indien mogelijk gekoppeld aan gesprek 

rond samenwerkingsafspraken
- Data nu reeds vastleggen



Afstemmingsgesprekken

Wat?

- Focus vanuit ondersteuningsteam: visie, samenwerking, voorwaarden 
voor ondersteuning, data van de school (GV,V, capaciteit) gouden weken

Hoe?

- Verloop: elke partner bereidt dit gesprek voor vanuit nood van de eigen 
organisatie

- Geen vaste format



Gouden weken
• Verbinding en zichtbare aanwezigheid
• Grammar of schooling
• In kaart brengen van de noden van de school, leerkrachten, 

leerlingen
• Verkennen van de prioriteiten op schoolniveau
• Schoolteam, leerkrachten, leerlingen (enkel mits toestemming 

van ouders) ondersteunen bij de opstart
• Overdracht faciliteren



Gouden weken
• Hulp- en leervragen ophalen
• Leerlingen met verslag in kaart brengen (IAC)
• Capaciteitsbewaking
• Ondersteuning bij aanmelden in DIPLON
• Op vraag van de school deelnemen aan gesprekken in functie 

van zorgbreed samenwerken
• Gesprek met aanspreekpunt school ifv zorgloket
• Brede beeldvorming vanuit verschillende disciplines



Werking zorgloket

Waarom aanpassing?
- Versnippering tegengaan 
- Ondersteuning op een school als geheel
- Capaciteitsbewaking

Hoe?
- Vragen bekijken in geheel van alle vragen op de school
- Filters afchecken
- Ook trajecten afronden.
- Verkennen van de vraag alvorens te koppelen



Werking zorgloket

Wat?

- Maandelijks zorgloket, data in DIPLON
- Alles administratief aanmelden in september voor de middelen
- Tijdens de gouden weken worden alle acties geregistreerd in DIPLON door de 

ondersteuners voorlopig te koppelen.
- Ankerpersonen gaan voor het eerste zorgloket 28/9 in gesprek met 

aanspreekpunt van de school om te prioriteren, te bundelen, filters af te 
checken.

- Na 28/9: 
- actieve vragen krijgen definitieve ondersteuner toegewezen
- andere vragen gaan ‘on hold’ reden van on hold wordt geregistreerd 

(wordt later opgestart, nog geen mandaat van leerkracht, …)



Tijdspad start schooljaar 

•Ankerpersonen 
toegekend

•Ankers bezorgen 
communicatie start 
schooljaar aan 
ankerschool

23 JUNI
•Planning gouden weken 

opmaken

•Wie gaat wanneer naar 
waar?

29 
AUGUSTUS

•Planning 
afstemmingsgesprekken

•Wie gaat mee naar welke 
school?

Voor 1 
september

•Ondersteuners zijn actief 
in de gouden weken

•Administratief 
aanmelden voor 
middelen

•Prioriteren met 
aanspreekpunt school

•Communicatie over start 
in DIPLON

Van 1 tot  
28  
september

•Eerste zorgloket

•Toekenning 
verantwoordelijke 
ondersteuner

28 
september



Aanzet professionaliseringsplan

-

Centraal thema: krachtig samenwerken – coaching

Startdag: inspirerende spreker rond coaching – verbindende 
communicatie

Seminaries i.s.m. Antwerpen Plus, VOKAN, Kempen:
- Idee om in te zetten op krachtig samenwerken
- Delen van inspirerende praktijkvoorbeelden van niet-gefragmenteerd 

samenwerken



Aanzet professionaliseringsplan

-

Pedagogische studiedag 1:  krachtig samenwerken
- delen van wat geleerd werd in verschillende focusgroepen om nog 

meer in te zetten op tandemwerking
- Inzetten op samenwerking met externe partners
- Inzetten op samenwerking BuO 

Pedagogische studiedag 2: verbinding met team via teambuilding

Verderzetting werking focusgroepen: Extra groep hoogbegaafdheid 

Intern aanbod facultatieve vormingen 



Stand van zaken personeel

- Aanstellingen volgend schooljaar
- Ontwikkelingsgesprekken met elke collega
- TADD-aanvraag en evaluatiegesprekken



Inzet PB ‘zorg en kansen’

- Versterking fase 2 en 3 van zorgcontinuüm niet meer op casusniveau
- Geen opdracht meer in interne professionalisering van ondersteuners
- Professionalisering voor aanspreekpunten IAC in het ondersteuningsteam
- Interne werkgroep IAC onder de vleugels van Sandra Vranken
- Hoe organiseren de PB zorg en kansen zich?
- Hoe, wanneer, door wie wordt deze wijziging gecommuniceerd?



Data en samenstelling beheerscomité 
schooljaar 22-23

22 september 13u3O tot 15u30 – Ondersteuningsnetwerk Kempen – Kempenlaan 36 – 2300 Turnhout
24 november 13u30 tot 15u30 – KVRI – Monseigneur Donchelei 7 – 2290 Vorselaar
27 januari 13u3O tot 15u30 – HIVSET – Herentalsstraat 70 – Turnhout
14 maart 13u3O tot 15u30 – SILA Sint Lambertusstraat 8 – Westerlo
2 mei 9u tot 11u – kOsh – Lierseweg 37 – Herentals
12 juni 13u3O tot 15u30 – CLB Kempen – Rubensstraat 170 - Turnhout



Dankjewel voor jullie engagement 
het voorbije schooljaar!


