
 
 

 

 

Verslag beheerscomité – vrijdag 14/03/2023 

 
Aanwezigen: 
Jeanne Van den Broeck, Mieke Quirijnen, Joost Wynants, Tom Belmans, Theo Gorssen, Chantale 
Smeyers, Griet Paulussen, Petra Van de Velde, Ilse Vandevreugde, llse Vandepoel, Hugo Sebrechts 
 
Verontschuldigd: 
 
Martine Van Dun, Hermans Snoeys, Lies Van Hoeck, Liesbeth Vrijdaghs, Katrien Albrechts 
 
 

1. Goedkeuring en opvolging verslag 

Het verslag werd goedgekeurd. 
 

2. Terugkoppeling visietraject 

Kernwaarden: 

 verbondenheid 

 ontwikkeling 

 authenticiteit 
 

Kernkwaliteiten (voorlopige stand van zaken): 

 toegewijd 

 open blik 

 doelgericht 
 

Traject van visie: 

 Volgend schooljaar de visie doorleven in elk stuk van onze organisatie. 

 Het visietraject is met het hele team gelopen. Iedereen is betrokken. 

 Na Pasen (19/4) wordt de concrete visie (hoger doel – kernwaarden – kernkwaliteiten) 
teruggekoppeld aan het team. 

 
Werkgroep logo: 

 Een werkgroep zal op basis van onze visie een nieuw logo ontwerpen. 
 

3. Stand van zaken leersteuncentrum Kempen (LSC Kempen) 

3.1. Oprichting vzw en bestuur voor LSC Kempen 
 

 Vandaag (14/3) is er net nog een definitief ontwerp leersteundecreet verstuurd met een 
aantal wijzigingen – dus we bekijken dit eerst alvorens onze collega’s hiervan op de hoogte te 
brengen. 

 Het bestuur neemt beslissingen. 

 Het bestuur formaliseert de doorstart van de leersteunraad. 

 Op 22 maart wordt de oprichtingsacte ondertekend. Dan is de nieuwe vzw een feit. 



 
 

 

 Van die 15 besturen zijn er 6 personen die  gemandateerd zijn om in het bestuur te zetelen 
(op dit moment 1 persoon kandidaat vanuit het buitengewoon onderwijs voor dit bestuur). 

 We hebben de statuten aangepast: minstens 2/3 gewoon onderwijs en maximum 1/3 
buitengewoon onderwijs omdat we niet aan 1/3 buitengewoon onderwijs geraken. 

 
Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Het beheerscomité ging hiermee akkoord. 

3.2. Samenstelling en doelstelling van de leersteunraad 
 

 Artikel 23: leersteunraad legt verantwoording af over toewijzing leersteun. 

 Hoe gaat het leersteuncentrum structureel samenwerken voor type 4,6,7. 

 De mogelijkheid bestaat om scholen te weigeren op basis van afstand. 

 Adviserende rol opnemen naar het bestuursorgaan toe. Het bestuur is niet altijd mee met wat 
er op de werkvloer gebeurt. 

 Belangrijk is dat de leersteunraad de vinger aan de pols houdt met het gewoon onderwijs. 

 In het decreet is er geen vermelding voorzien voor een deelname in de leersteunraad vanuit 
het buitengewoon onderwijs, zij kunnen wel toegevoegd worden als ‘andere partner’ (art 23). 
Dit voelt niet goed bij de scholen buitengewoon onderwijs (wat is dan onze rol…). 

 Er moet een vertegenwoordiging zijn van alle scholen in de leersteunraad. Hoe organiseren 
we dit? 
 
Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Wij missen hier het elkaar structureel ontmoeten (gewoon onderwijs en buitengewoon 
onderwijs). 

 Afvaardiging leersteunraad: 
o Zoals het nu per scholengemeenschap is samengesteld vindt het beheerscomité 

prima. 
o Missen we nu nog scholen? 
o Men gaat ermee akkoord dat wanneer elke school zich vertegenwoordigd voelt, het in 

orde is. 
o De meeste scholen zijn vertegenwoordigd in het beheerscomité. 
o Er zal nagegaan worden wie er nog niet vertegenwoordigd is en enkel aan hen zal de 

vraag gesteld worden of zij zich in de nieuwe samenstelling van de leersteunraad 
vertegenwoordigd voelen. 

3.3 Aandachtspunten bij het decreet leersteun & BVR 
 

 Terugkoppeling taskforce en infomomenten Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 Leersteundecreet is goedgekeurd door de Raad van State en zal nu opnieuw voorgelegd 
worden aan de Vlaamse regering. Sedert gisteren is het leersteundecreet ook door het Vlaams 
Parlement goedgekeurd met enkele aanpassingen. 

 Op 10 maart 2023 hebben de scholen hun keuze van leersteuncentrum bevestigd aan Agodi. 

 Wat er nu voorligt, zouden in de prestatieregeling van 36 klokuren ook alle 
dienstverplaatsingen meetellen, zowel in tijd als onkosten. 
We hebben aan de ondersteuners gevraagd om tijdens de week van 20 maart te monitoren 
hoeveel tijd zij besteden aan verplaatsingen ’s ochtends, ’s avonds en overdag. We monitoren 



 
 

 

alles behalve het overleg op woensdag. We registeren zowel de verplaatsingen met auto, 
fiets, openbaar vervoer als te voet. 

 Vakantieregeling: 
o Men mag wettelijk ondersteuners 3 werkdagen verplichten aanwezig te zijn tijdens de 

grote vakantie. 
o Dit wordt door het Katholiek Onderwijs nog vastgelegd. Dit zal volgend schooljaar met 

het LOC en het nieuwe bestuur bekeken worden. 
 

Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Vakantieregeling:  
o Is het leersteuncentrum dan 2 maanden gesloten? 
o Clb is bijvoorbeeld 1 maand gesloten (fulltimer moet daar minimum 5 werkdagen 

komen werken, dagen te nemen tussen 1 juli en 31 augustus). Dit heeft wel als gevolg 
dat het clb hun medewerkers niet kan verplichten tijdens bijvoorbeeld de laatste 
week van augustus te komen werken. 

o Bij het leersteuncentrum (moet in het LOC nog afgesproken worden) zouden we graag 
streven dat onze medewerkers eind augustus 3 dagen komen werken. 

o Bij sommige scholen moeten alle leerkrachten de 6de augustus aanwezig zijn en vanaf 
de 6 laatste werkdagen van augustus. 

o Wat is het beste moment tijdens de vakantie voor scholen dat ondersteuners 
aanwezig zijn (begin juli of eind augustus): de voorkeur ging duidelijk naar augustus, 
zowel voor lager als secundair. 

o Belangrijk is na te gaan wat een school organisatorisch nodig heeft en hoe we daar 
het best kunnen op afstemmen. 

 

3.4 Financieel beleid van ONW naar LSC Kempen 
 

 Het Vlaams Ministerie van Onderwijs zal voor een startkapitaal zorgen voor alle 
leersteuncentra voor een totaalbedrag van 5 miljoen euro. Hoe dit bedrag verdeeld zal 
worden is nog niet gekend. Wat wel zeker is dat deze toelage zal uitgekeerd worden eind 
december 2024! 

 In de raad van bestuur VIBO werd er besloten dat de middelen voor schooljaar 22-23 als gift 
uitgekeerd zullen worden aan het leersteuncentrum Kempen, eind december 2023. 

 VIBO garandeert de doorstart voor het leersteuncentrum Kempen, maar op welke wettelijke 
manier zal op de volgende raad van bestuur nog besproken worden. Men kan bijvoorbeeld 
met de overschotten van vorige jaren de maanden september, oktober en november 
prefinancieren. 
 
Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Het beheerscomité ging hiermee akkoord. 

3.5 Criteria voor aanstelling masters 
 

 Mensen met een huidige masteraanstelling in het ondersteuningsnetwerk, moeten die ook in 
het nieuwe leersteuncentrum in september krijgen. We streven ernaar om alle masters in ons 
team te kunnen aanstellen. Daarna zullen nieuwe aanwervingen enkel nog gebeuren op 
niveau van bachelor. Een bachelor neemt 80 punten uit de verdeling, een master 120 punten. 

 We geven voorrang aan eigen masters die nu werkzaam zijn in het ondersteuningsnetwerk. 



 
 

 

 Het leersteuncentrum mag een nieuwe master aannemen en als bachelor betalen. 

 Criteria in volgorde van belangrijkheid:  
o Nood aan bepaalde disciplines in ons team. We hebben een verplichting om 

multidisciplinaire teams samen te stellen met master kiné, psycho, ortho… Voorlopig 
gaan we geen andere nieuwe masters meer aanstellen. Voor logo gaat onze voorkeur 
naar een bachelor, indien er geen bachelor beschikbaar is zullen we een master 
aannemen. 

o Beschikken over juiste competenties om als leerondersteuner aan de slag te gaan. 
o Kijken naar woonplaats. 
o Kijken naar anciënniteit (wie het langst werkzaam is in het ondersteuningsnetwerk zal 

eerst aangesteld worden als master). 
o Kijken naar het aantal jaren werkervaring (ook in andere sectoren). 

 Bekijken welke extra taken masters kunnen opnemen vanuit hun opleiding.  
o Vormingen aanbieden in het team. 
o Extra taken mee opnemen vanuit de discipline in functie van het hele team. 
o Aanspreekpunt zijn voor een focus- of werkgroep. 
o … 

 Bevragen op engagementsgesprek hoe je als master iets extra kan bieden voor de organisatie. 
 

Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Op termijn zijn er misschien bachelors die starten met een masteropleiding en dat geeft soms 
problemen voor verdeling uren.  

 Als leersteuncentrum kunnen we niet tegen langdurig leren, maar we garanderen geen 
verloning als master owv extra punten uit de omkadering. 

 Het beheerscomité gaat akkoord met masters extra taken te laten opnemen (een master 
neemt trouwens plaats in van een halve bachelor). Gebruik hun knowhow.  

3.6 Professionalisering samen met BuO 
 

 Regelmatig samenzitten met directies buitengewoon onderwijs en directies 
leersteuncentrum. 

 Elkaars vormingsaanbod kennen en hierop aanpikken. 
 

Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 We dienen elkaars expertise te delen (professionalisering). 

 Los van het decreet is het belangrijk goede afspraken te maken met alle zorgpartners, goede 
samenwerking, overleg. 

 Elkaar kennen blijft belangrijk. 

 We kunnen blijven inzetten op het uitwisselen van mensen van het leersteuncentrum naar het 
buitengewoon onderwijs en omgekeerd. We kunnen (moeten) van elkaar leren. 

3.7 Communicatie rond leersteundecreet 
 

 Voor scholen: 
o Aansluiten op centrumraden van CLB. 
o Bij personeelsvergadering op scholen toelichting geven over het nieuwe decreet. 
o Dit zal nog op het operationeel overleg voorgesteld worden, we streven naar een 

gezamenlijke communicatie (clb, LSC). 

 Voor ouders: 



 
 

 

o Tekstje voor schoolreglement. 
o Aansluiten op ouderavonden in september. 
o Gezamenlijke folder met de 4 leersteuncentra voor ouders in functie van warme 

overdracht. 
 

Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 
 

 Een deel scholen van een scholengemeenschap horen bij Brabant … Wie communiceert dan? 

 Heel de hervorming van ondersteuningsnetwerk naar leersteuncentrum zit eigenlijk ‘onder de 
motorkap’ (in de organisatie). Op de scholen zal er minder van gemerkt worden. 

 Het kan handig zijn om een begrippenlijst op te stellen (leerondersteuner, leersteun…) 

 Handelingsgericht advies … hoe dit in zijn werk gaat is nog niet op punt en is wel belangrijk 
voor scholen. 

 Tegen het derde trimester zou de folder klaar moeten zijn. Deze communicatie zou zeker 
moeten meegaan met de ondersteuners en ouders zodat ze niet enkel info krijgen via de pers  

3.8 Vragen naar ad-hoc samenwerkingen 
 

 Principe: in uitzonderlijke situaties. We mogen de ondersteuning niet persoonsafhankelijk 
maken en zullen inzetten op een warme overdracht. We willen regionaal vertrouwen geven 
aan elkaars leersteuncentrum. 

 KIDS: op 24 april zitten leersteuncentrum Kempen en KIDS samen om te bekijken welke 
uitzonderingen ad hoc worden opgenomen. 

 KOSMOS: geen ad hoc, bieden zelf alle types aan, alleen in uitzonderlijke situatie aanvragen? 

 FLUXUS: geen ad hoc, bieden zelf alle types aan. 
De vraag werd hier gesteld om regionaal samen te professionaliseren en in te zetten op 
samenwerking met welzijn. 

 Nu: alle vragen die de school stellen gaat naar het leersteuncentrum waarvoor de school 
gekozen heeft. Dus de keuze van leersteuncentrum ligt niet meer bij de ouders. 
 
Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 We moeten dit individueel blijven bekijken op niveau van elk dossier.  

 Ook opletten dat de leerling niet afhankelijk wordt van de ondersteuner. 

3.9 Oprichting pre-LOC 
 

 Rond verschillende thema’s mensen vertrouwd maken met de werking van LOC, afvaardiging 
van personeel en coördinatieteam. Eerste thema is ‘hoe kunnen we scholen clusteren’. 

 Wisselende samenstelling. 

 Inzetten op participatie vanuit het team vanuit een wij-verhaal. 
 

Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 LOC-verkiezingen: we krijgen hierbij ondersteuning vanuit de koepel. 

 Wat op VIBO-LOC wordt afgesproken moet herbevestigd worden in de nieuwe LOC. 
 

4. Locatie leersteuncentrum Kempen 

 Piste 1: Heidebloemstraat 91 Geel samen met CVO Geel. 



 
 

 

 Piste 2: IOK-toren Antwerpseweg 1 Geel. 

 Piste 3: losse vergaderruimtes huren bij CAW Kempen (Geel, Turnhout, Herentals). 

 Piste 4: Europese school in Mol: hebben toch geen ruimte 
 

 Opmerkingen / voorstellen vanuit de vergadering 

 Sociaal huis in Olen? (O.L.Vr. Olen). Mieke doet navraag bij Chris Bellekens 

5. Varia 

 Volgende vergaderingen: 
o Dinsdag 2 mei 9u tot 11u – kOsh – Lierseweg 37 – Herentals 
o Maandag 12 juni 13u30 tot 15u30 – CLB Kempen – Rubensstraat 170 – Turnhout 

 

 Zijn er ondersteuners die al een keuze gemaakt hebben, iets anders dan het 
leersteuncentrum. Voorlopig zijn er nog maar weinig mensen die gecommuniceerd hebben 
dat ze een overstap overwegen. 

 Hoe zit het rond de mensen met TADD, benoeming …? Ze gaan een formulier moeten invullen 
om hun kandidatuur op te geven in het vorige schoolbestuur en nadien doorsturen naar hun 
huidig schoolbestuur met de boodschap dat ze in het leersteuncentrum in dienst willen 
treden. Tegen 15 mei moeten ze hun formulier indienen bij de meeste schoolbesturen. 

 Wat is het aan te bevelen scenario voor vastbenoemden: mutatie! 

 Nieuwe mensen kunnen pas na 23 juni solliciteren voor het leersteuncentrum. 

 Op dit moment is de minimumwerkopdracht in het ondersteuningsnetwerk 50%. 
Sommige verloven kan je niet weigeren, maar sommige verloven zijn een gunst van het 
bestuur. In scholen gebeurt het dat fulltimers voorrang hebben op een volledige eigen klas. 
 

 


