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 Vergadering beheerscomité – 8  november 2019 

 

 

Aanwezig: Ilse Vandepoel, Jeanne Van den Broeck, Luc Wyns, Nicole Boonen, Eric Van Roy, 

Joost Wynants, Tom Belmans, Carine Verheyen, Theo Gorssen, Hermans Snoeys, Liesbeth 

Vrijdags, Mieke Quirijnen 

Verontschuldigd: Bob Vandeputte, Ilse Van de Vreugde, Petra Vandevelde, Katrien Albrechts, 

Annemie Jennes 

Verslag: Mieke Quirijnen 

1) Kennismaking met nieuwe leden van het beheerscomité 

Welkom aan: 

Eric Van Roy – directeur van Toppunt (vertegenwoordiger voor KOBA 

Zuiderkempen) 

Ilse Vandepoel – vestigingscoördinator Turnhout (vertegenwoordiger voor CLB-

Kempen) 

Liesbeth Vrijdags - vestigingscoördinator Heist-op-den-Berg  (vertegenwoordiger 

voor CLB het Kompas) 

 

2) Terugkoppeling start schooljaar 2019-2020  

a. Telling Agodi  kleine types op 1 oktober 2019 

- Eind september op de valreep voor de teldag, zijn de kleine types 

doorgegeven via DIPLON naar DISCIMUS.  

 

- Scholen die ondersteuning voor kleine types hebben aangemeld bij ON 

Kempen hebben geen dubbele aanmelding moeten doen voor kleine 

types 2,4,7 bij ONW én Agodi, enkel voor type 6 nog rechtstreekse 

aanmelding bij type 6 en ook aanmelding bij Agodi via softwarepakket 

van de school. 

 

- Veel foutmeldingen doordat bij Agodi niet alles correct in database zat. 

Link Agodi en Lars is niet foutloos, waardoor er veel info nog moest 

worden opgevraagd. Definitieve telling pas rond in herfstvakantie. 

Dienstbrief met definitieve uren voor kleine types pas half november 

toegekomen. 

 

- ONW zorgen voor een veilig, GDPR-proof systeem (DIPLON), last minute 

heeft ONW Kempen nog GV en V moeten doormailen naar Agodi. 

Er was nog een gedoogperiode voor aanmeldingen door Agodi door de 

foutmeldingen. 
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- Aantal aanmeldingen kleine types 

 

 

 

 

 

  

 

b. Verdeling urenpakket schooljaar 2019-2020 

Prognose die in september werd opgemaakt voor ONW + kleine types 

was redelijk correct. Na de teldag 1 oktober nog 1 voltijdse leerkracht aan 

te nemen en een deeltijdse paramedicus. Voordeel van kleine buffer is 

dat de mensen voor de kleine types in september mee zijn kunnen 

starten. Wel een risico, omdat scholen kleine types hadden aangemeld 

die niet bleken te beschikken over GV. 

 

4 eenheden werden overgedragen aan Mondo Mio omdat ze verhuisd 

zijn van Balen naar Leopoldsburg. Zij worden nu ondersteund door ONW 

van GO! 

 

We hebben binnen het toegekende urenpakket 97 personeelsleden 

ingezet (voltijdsen en deeltijdsen, ASV en paramedisch)  1 personeelslid 

start 12 november, we zijn nog op zoek naar 1 personeelslid voor het 

secundair onderwijs met ervaring in gedragsstoornissen.  

 

c. Stand van zaken digitaal platform, leerlingenpaspoort, zorglink, … 

 

DIPLON was na vorige taskforce van tafel geveegd wegens te duur, terwijl 

er nog geen prijsopgave was gebeurd. 

 

Op lerende netwerk voor coördinatoren werd zorglink voorgesteld door 

DPO van Katholiek Onderwijs én maker van LARS met als vraag aan BC 

voor te leggen of ze voor dit systeem wensen te gaan. Kostprijs was laag, 

systeem kan niets naar aanmelding, registratie, handelingsgericht proces, 

agenda, vervoersonkosten, … Blijkbaar is er gelijktijdig met ontwikkeling 

van concept van zorglink, IRIS ontwikkeld om link naar GV in LARS te 

Type Soort verslag KO LO SO 

2 Verslag 4 0 2 

2 Gemotiveerd verslag 4 0 0 

4 Verslag 0 0 0 

4 Gemotiveerd verslag 10 53 64 

6 Verslag 0 0 0 

6 Gemotiveerd verslag 0 0 0 

7 Verslag 0 2 0 

7 Gemotiveerd verslag 11 72 30 

Totaal  29 127 96 
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delen met scholen en nadien ook met ONW. Momenteel is IRIS in testfase 

met Smartschool. IRIS gaat ook in testfase gelinkt worden aan DIPLON. 

Later zullen meerdere systemen kunnen linken met IRIS. IRIS is gefinancierd 

door de overheid om te komen tot 1  leerlingenpaspoort voor school en 

CLB. 

 

Op taskforce van 6 november werd een vergelijkende studie tussen 

verschillende digitale platformen voorgelegd om een keuze te maken. Elk 

ONW kiest onafhankelijk met welk systeem ze willen verder werken. 

DIPLON: GDPR-proof, is operationeel, heeft 450 ondersteuners als 

gebruikers en 450 scholen en evenveel CLB-medewerkers, 

handelingsplannen worden gedeeld met school en CLB, agenda is 

operationeel en vervoersonkosten, registratie bij Agodi via DISCIMUS 

verloopt automatisch. Mogelijke integratie met IRIS is in ontwikkeling.  

Zorglink: moet nog worden ontwikkeld, effectieve kostprijs nog niet 

gekend. 

 

Vragen en bedenkingen vanuit het beheerscomité: 

 

- Het beheerscomité vraagt wie heeft zorglink voorgesteld op de 

taskforce? Een firma ‘Lemonade’ en iemand van de koepel. 

Het beheerscomité vindt het niet ok dat de vergelijking tussen de 2 

systemen zal worden opgemaakt door iemand die betrokken is bij de 

opmaak van Lemonade.  Graag aandacht voor de 

belangenvermenging. 

- Hoe verhoudt Zorglink zich tot Iris? Het is niet duidelijk of er momenteel 

een link is met zorglink en IRIS? Diplon heeft samenwerking met de 

firma die IRIS maakt en toestemming van CLB-koepel om in testfase te 

gaan linken met IRIS. 

- Wordt er in de vergelijkende studie bekeken wat zorglink betekent 

voor de scholen? Weer een wijziging voor scholen die DIPLON 

gebruiken vinden de leden van het beheerscomité niet wenselijk. 

- Het beheerscomité wil de nadruk leggen op iets wat zijn 

deugdelijkheid heeft bewezen tegenover iets wat nog moet worden 

ontwikkeld. 

- Wat gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen doen met het advies van de 

vergelijkende studie? Enkel adviseren. Elk ONW kan autonoom 

bepalen met welk systeem ze wensen verder te werken. 

 

Conclusie: het beheerscomité blijft achter het gebruik van DIPLON staan. 

Het beheerscomité stelt zich vragen bij de procedure waarmee dit is 

verlopen. 
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c. Gezamenlijke infomomenten voor scholen en CLB rond ingekantelde, 

inclusieve werking, alle partners van kleine types en VOKAN en 

Antwerpen Plus waren aanwezig op de infomomenten, bezoek van CLB-

vestigingen om ingekantelde, inclusieve werking voor te stellen. 

Voorstel : om op volgende infomomenten te werken met info voor nieuwe 

zoco’s, directies, … en verdieping (of intervisie, vorming, …) voor mensen 

die werking reeds kennen. 

Suggestie: op voorhand verduidelijken wat de inhoud is van de 

presentatie en voor wie het bestemd is. 

Kleine nieuwigheden vernemen scholen via de nieuwsbrief. 

Elkaar ontmoeten is positief. 

 

d. Leerling gaat van ene school naar andere school, hoe gaat de info over 

van de ene school naar de andere school?  

De hulpvraag van de ene school kan anders zijn in de andere school. 

Ouders zijn verplicht om het document (GV of V) bij de inschrijving af te 

geven. Dit loopt niet altijd spontaan. Scholen moeten goed navragen bij 

inschrijving aan de ouders of er een GV is. Ouders zijn eigenaar van het 

GV. Wettelijk gezien moet het GV bij vertrek aan de ouders worden 

meegegeven. GV moet wettelijk doorgaan. Met het leerlingenpaspoort 

zal de info sowieso doorgaan. Pragmatisch mee omgaan. Van de ene 

school naar de andere school werkt het handigst. Wetgeving zegt dat er 

een overdracht van gegevens van de ene school naar de andere school 

moet zijn. 

 

e. Ontmoetingsdag met ondersteuners en PB: zeer positief onthaald! 

Zeker vervolg geven aan deze samenwerking.  Uniek in Vlaanderen om 

deze mensen samen te brengen. Elkaar ontmoeten en kennen, komt de 

samenwerking ten goede. 

 

f. In september deden we een aanbod van heel wat vormingen voor het 

team: 

Beno Schraepen rond inclusie. 

Denkdag rond visie op ondersteuning 

Facultatief: GTB, IAC, Sprint, Executieve functies, Hoogbegaafdheid 

Traject GOLLD gekozen voor ondersteuners. 

We zetten vanaf dit schooljaar in op professionalisering rond 

groepsdynamiek met behulp van vormingen ‘deep democracy’. 

 

g. Samenwerking met ondersteuningsteam en BuO-scholen 

BuO-scholen kunnen vanaf dit schooljaar systematisch deelnemen aan 

focusgroepen basisaanbod, motoriek, STOS, D&SH. 

Vormingsinitiatieven tussen BuO en ONW worden gedeeld. 

mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be


     Ondersteuningsnetwerk Kempen 
________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  0472 12 36 64 

ONW op een aantal PV van BuO om elkaar beter te leren kennen en 

samen aan intervisie te doen op basis van casussen. 

 

h. Hoe hebben scholen, CLB, PB de start van het schooljaar hebben 

ervaren? 

Toppunt: iedereen is zeer tevreden, niet de kans gehad om het ruimer te 

vragen, zoco die met andere zoco’s vergadert hoort dat het goed is 

verlopen. Snelle opstart in het voordeel van de kinderen. Soms zijn leraren 

ongerust wanneer ondersteuning wegvalt, missen ze de ondersteuners. 

KOGEKA: goede opstart, alle partijen weten nu beter wat ze moeten 

doen en wat ze kunnen verwachten. 

KSOM: men wist waar men aan toe was voor ondersteuning 

Vlottere opstart omdat er risico’s zijn genomen door al uren in te vullen. 

 

Conclusie: Vanuit het beheerscomité heerst een algemene tevredenheid 

over de vlotte opstart van het schooljaar en de duidelijke verwachtingen 

en afstemming met alle partners. 

 

3) Jaarrekening schooljaar 2018-2019 en begroting 2019-2020 

 

- voorlopig een overschot op jaarrekening van 2017-2018 en 2018-2019. Dit 

overschot wordt gebruikt om te prefinancieren omdat middelen voor 2018-2019 

en 2019-2020 nog niet zijn toegekend. 

- opdracht aan boekhouding van alle BuO-scholen om alle werkelijke kosten 

verzekering, koffie, kopiekosten, IDEWE, kosten personeelsdienst & administratie, 

…) door te geven voor jaarrekening om zo een volledig beeld te krijgen van wat 

ondersteuning kost met het oog op een eventuele aparte entiteit in de 

toekomst. 

- beschikbare middelen worden ingezet voor professionalisering van 

ondersteuners (tot hier toe enkel ‘gratis’ vormingen en intern georganiseerde 

vormingen, dit jaar: GOLLD, deep democracy, Beno Schraepen en verder veel 

vormingen die door mensen intern worden gegeven) tegemoetkoming in 

onkosten voor coördinatoren en ondersteuners, ICT-materiaal, materiaal voor 

infobib… 

- Volgend schooljaar op zoek een vaste locatie voor burelen en vergaderruimtes 

tijdens de week en voor hele team op woensdag. Wie heeft suggesties? BEMT, 

HT2O Turnhout, … we gaan dit schooljaar op zoek naar een  centrale locatie om 

te huren voor burelen, vergaderlokalen, infobib, … Idealiter vinden we een 

betaalbare en centrale locatie met mogelijkheid om op woensdag met hele 

team samen te zitten en ook met deelteams te vergaderen en in de loop van 

de week te kunnen beschikken over burelen/vergaderruimtes. 
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4) Actualiteit en geplande initiatieven  

- Veel commotie in ons team op moment dat gecommuniceerd werd dat het 

M-decreet op de schop ging.  

Scholen zijn behoedzaam om tijd en moeite te verliezen en om zich nu reeds 

zorgen te maken, eerst afwachten, voorlopig zien ze M-decreet enkel als 

naamsverandering. 

- Vlak voor de herfstvakantie nam de Vlaamse regering een aantal 

beslissingen waarmee ze de krijtlijnen uittekenden voor het nieuwe 

begeleidingsdecreet inclusief een definitief ondersteuningsmodel. 

Een overzicht van de vastgelegde krijtlijn vind je via deze link. 

1) We blijven inzetten op inclusief onderwijs 

‘Met het begeleidingsdecreet willen we geen stappen terugzetten, maar 

willen we verder werken aan het draagvlak met het oog op een meer 

geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs.’ 

‘De basiszorg gericht op het creëren van leerwinst op school wordt verder 

uitgewerkt.’ 

2) Het ondersteuningsmodel behoudt voorlopig nog dezelfde werking 

‘De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel zal in het schooljaar 

2020-2021 gecontinueerd worden. Op basis van de evaluatie van het 

ondersteuningsmodel zal in de tussentijd een definitief model voor 

ondersteuning voorbereid worden.’ 

3) De afschaffing van het M-decreet en de invoering van het  

begeleidingsdecreet, inclusief het definitieve ondersteuningsmodel, wordt 

niet overhaast gerealiseerd. 

De huidige werkwijze van het ondersteuningsmodel zal in het schooljaar 2020-

2021 gecontinueerd worden. Op basis van de evaluatie van het 

ondersteuningsmodel zal in de tussentijd een definitief model voor 

ondersteuning voorbereid worden. 

Er zal tegen maart 2020 een eerste conceptnota worden opgemaakt voor 

het nieuwe begeleidingsdecreet. 

Het nieuwe begeleidingsdecreet zal ten vroegste 1 september 2021 in 

werking treden. 

- Begin oktober: Jeanne en Mieke gingen naar evaluatie 

ondersteuningsmodel op de VLOR  

- 22 november: bezoek Lieven Bouve met 4 ONW om vooral de krachten 

onder de aandacht te brengen en wat werkt. 

nadien: bezoek aan kabinet van de minister van onderwijs en departement 

onderwijs, commissie onderwijs 
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uitdaging: positief in de media komen, vanuit wat werkt en wat we graag 

behouden zien in het aangepast ondersteuningsmodel! 

- 12 november: overleg met 4 ONW over verdere acties 

- Suggesties vanuit het beheerscomité: 

Ouders, scholen en leerlingen ook een stem geven, tevredenheid van de 

klanten nu meenemen. 

Bezorgdheid van ouders dat bepaalde leerlingen harder doorwegen dan 

andere leerlingen. 

Bedenking: is de overheid mee? 

Bedenking: Kiest de overheid opnieuw voor dit verhaal?  

Vraag om binnen de koepel samen met gewoon & buitengewoon onderwijs 

samen gesprekken te laten voeren. 

 

5) Kunnen we vanuit het beheerscomité een structurele verbinding maken met partners 

uit welzijn?  

Nood aan link tussen onderwijs en welzijn is er zeker.  

Vanuit Geel is geagendeerd om met onderwijs en welzijn samen na te denken. 

Wij zijn het eens over de meerwaarde om iemand af te vaardigen vanuit welzijn. 

Betekent dit dat CLB zijn draaischijffunctie niet opneemt? 

Wat is de doelstelling: elkaar leren kennen, juiste verwachtingen creëren, samen 

nadenken over het beleid van onderwijs en welzijn en hoe we elkaar kunnen inspireren.  

Waarom doen we wat we doen? We nemen samen zorg op voor leerlingen en werken 

samen. Niet vanuit de organisatie naar een kind kijken, maar vanuit het kind naar de 

organisatie. CLB ziet dat als hun taak. 

Wie vertegenwoordigt de welzijnssector? Is een heel versplinterde sector. 

Conclusie: Tegen de volgende keer navragen bij NEON-plus wat de doelstelling is en 

wie ze hebben afgevaardigd in hun beheerscomité? 

Verkennen hoe SOM in Leuven ook samenwerkt met onderwijs , welzijn en de stad 

Leuven.  

 

5) Varia 

Wie wil vanuit het gewoon onderwijs participeren aan operationeel overleg  

met 3 ONW (Antwerpen Plus – VOKAN – Kempen), OT type 6, OT Expant, PB, CLB, 

VCOV  

data van het operationeel overleg dit schooljaar: 

3 maart 13u30 tot 16u op DSKO 

2 juni van 13u30 tot 16u30 op DSKO 

Joost Wynants is kandidaat om aan te sluiten, Nicole Boonen is vervanger. 

Indien er een kandidaat vanuit basisonderwijs gezocht wordt is Tom Belmans 

kandidaat. 
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Data van de vergaderingen voor beheerscomité dit schooljaar: 

17 januari 2020 13u30 – 15u30: SILA – Westerlo 

12 maart 2020 13u30 – 15u30: Sint-Clara – Arendonk 

27 april 2020 13u30 – 15u30: KVRI – Vorselaar 

25 mei 2020 13u30 – 15u30: Tongelsbos – Westerlo 

2 juli 2020 9u -11u: VBS Ten Aard - Geel 
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