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Inleiding en regelgevend kader 

 
Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met een (inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag voor 
ondersteuning terecht bij een ondersteuningsnetwerk.  Voor schooljaar 2018-2019 geldt dit voor de 
leerlingen van de volgende types: 

 basisaanbod (type 1, 8 in afbouw) 

 type 3 (emotionele of gedragsstoornis) 

 type 7 (spraak-of taalonwikkelingsstoornis) 

 type 9 (autismespectrumstoornis) 

 
Scholen voor gewoon onderwijs bepalen, samen met CLB en ouders, de ondersteuningsnoden.  De scholen 
leggen hun vraag tot ondersteuning voor aan het ondersteuningsnetwerk.  Scholen voor buitengewoon 
onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, leerkrachten en schoolteams (omzendbrief 
NO/2017/02).   
 
In het schooljaar 2017-2018 konden leerlingen aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken voor 
ondersteuning type 3 op basis van een HGD-traject (handelingsgericht diagnostisch traject). Via een 
wijzigingsdecreet (zie omzendbrief NO/2017/02, 2.3.2) wordt bepaald dat die leerlingen - indien zij nood 
hebben aan verdere ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een volwaardig gemotiveerd verslag type 
3 moeten hebben. De datum van opmaak en ingangsdatum op dit gemotiveerd verslag moet tussen 1 
september 2018 en 1 januari 2019 liggen.   
 
Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel (ONW027) voorziet in 2018-2019 ondersteuning voor 
scholen die zich hebben aangemeld bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten.   
 
Dit jaarverslag geeft een overzicht van aantallen, cijfers en middelen, met toelichting voor schooljaar 2018-
2019.  Inhoudelijke keuzes en beleidsplanning worden beschreven in een overzichtspresentatie, voorgesteld 
aan de onderwijsinspectie op 22 maart 2018 (op vraag te verkrijgen).   
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Hoofdstuk 1 Samenstelling 
 
Omzendbrief NO/2017/01 beschrijft hoe de samenstelling van ondersteuningsnetwerken in het basis- en 
secundair onderwijs wordt geregeld.  Voor ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel ziet deze 
samenstelling er in 2018-2019 uit als volgt: 
 
Scholen buitengewoon onderwijs:  

 BuSO Maria Assumpta Opwijk (133405) 

 BuLO Don Bosco (25304) 

 BuSO Don Bosco (27409) 

 BuLO Sint-Victor (25321) 

 BuSO Sint-Franciscus (27425) 

 BuBaO Sint-Franciscus (25395) 

 BuLO Sint-Franciscus (25346) 

 BuSO KIWoluwe (27391) 

 BuBaO KiWOluwe (25288) 

 BuSO Cardijnschool (27367) 

 BuSO Cardijnschool – Anderlecht (132183) 

 BuLO Sint-Jozefschool (25254) 

 BuBaO SPES (25247) 
 
 
166 scholen gewoon onderwijs (samenstelling terug te vinden via 
http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk, 20 mei 2019) 
 
CLB’s: 

- VCLB Pieter Breughel 
- VCLB Halle 
- VCLB Noord-West-Brabant  

 
Dienst pedagogische begeleiding regio Mechelen-Brussel 
 
  

http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk
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Hoofdstuk 2 Algemeen beleid en organisatie 
2.1. Beheerscomité 
Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel wordt beleidsmatig opgevolgd door een paritair 
samengesteld beheerscomité, met volgende vertegenwoordigers: 

 Johan Eliat, afgevaardigd bestuurder OZCS West-Brabant, voorzitter ONWWBB 
GEWOON ONDERWIJS: 

 Christel Herbosch, coördinator Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (sinds mei 2019 
Katholieke OnderwijsCel Brussel, KOCB), secretaris ONWWBB 

 Veerle Seré, directeur coördinatie scholengemeenschap Katholieke basisscholen Sint-Pieters-
Leeuw 

 Wim Verdeyen, pedagogisch directeur Don Bosco Halle en coördinerend directeur 
scholengemeenschap voor katholiek secundair onderwijs Kardinaal Cardijn 

BUITENGEWOON ONDERWIJS: 

 Roger Meert, Raad van Bestuur vzw Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk 

 Piet Ketele, algemeen directeur Koninklijk Instituut Woluwe 

 Ingrid Limbourg, algemeen directeur VZW Scholen Sint-Franciscus 
CLB: 

- Lisbet Van Gijzeghem, directeur VCLB Noord-West-Brabant (plaatsvervangers: Elisabet Campforts, 
directeur VCLB Pieter Breughel of directeur CLB Halle) 

PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST: 
- Peter Op ’t Eynde, regiodirecteur pedagogische begeleidingsdienst Mechelen-Brussel 

 
Naast paritair in de partnerschappen, is er ook gestreefd naar een evenwichtige representatie vanuit de 
verschillende onderwijsniveaus, en uit de regio’s (West-Brabant en Brussel).   
 
Algemeen coördinator Kerlijn Quaghebeur, en pedagogisch begeleider competentieontwikkeling, Joke 
Boeckx sluiten aan bij de vergaderingen als adviserend leden.   
 
In 2018-2019 kwam het beheerscomité 10 maal bijeen (ongeveer op maandelijkse basis).  De resultaten 
van beleidsbeslissingen worden verwerkt in dit jaarverslag.   
 

2.2. Coördinatiecel en zorgloket 
De uitvoering van de opdracht van het ondersteuningsnetwerk wordt gecoördineerd vanuit een 
coördinatiecel, bijgestaan door pedagogisch begeleiders competentie-ontwikkeling.   

De samenstelling van de coördinatiecel ziet er uit als volgt: 
Algemeen coördinator 
• Kerlijn Quaghebeur  
Teamcoördinatoren  
• Jan Rottier 
• Stijn Kerkhofs (80%) 
• Johan Nemegeer (vanaf 22 oktober) 
Professionaliseringscoördinator 
• Aafke De Leeuw (50%) 
Administratief medewerker 
• Martine Elias (70%) vf 4 februari (voordien Saartje Van 

Dessel), vanaf 10 juni Malika Zekri 
 

Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling: Joke 
Boeckx en Aafke De Leeuw 

Teamco

Professionali
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coördinator
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begeleider 
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-

ontwikkelin
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Algemeen 

coördinator

Teamco

Administrati
ef 

medewerker



 

7 
 
 

Het zorgloket neemt volgende taken op: 
1. Aanmeldingspunt voor nieuwe 

ondersteuningsvragen 
2. Verwerkt en analyseert de 

ondersteuningsvragen 
3. Doorgeefluik naar ondersteuners, 

miniteam, ondersteuningsteams (4, 6 en 
7) en pedagogische begeleiding 

4. Aanspreekpunt voor scholen, ouders en 
CLB’s 

 

 
De coördinatiecel vergadert wekelijks (donderdagvoormiddag) via een coördinatorenoverleg en in een 
zorgloket (donderdagnamiddag).  
 
Het coördinatorenoverleg behandelt volgende inhouden en onderwerpen: 

□ Visieontwikkeling 
□ Kwaliteitsontwikkeling 
□ Voorbereiden, verwerken en uitvoeren van beslissingen van het beheerscomité 
□ Voorbereiden, verwerken en uitvoeren van besluiten vanuit partnerschappen 
□ Professionalisering en personeelsbeleid 
□ Planning en organisatie (miniteams, teamvergaderingen, …) 
□ Structurele afspraken over inhouden, visie, beleidsbeslissingen en operationele vragen 
□ Afstemming in functie van gelijkgerichtheid (taakverdeling, afstemming met PBC, …) 

 
Naast het coördinatorenoverleg is er een wekelijks zorgloket, als volgt samengesteld: 
 

 
Inhouden die het zorgloket bespreekt: 

□ Aanmeldingen en ondersteuningsvragen 
□ Voorbereiding verdeling ondersteuningsvragen 
□ Bespreking en goedkeuring voorstellen miniteams 
□ Afstemming PBC rond IAC (leerlingen met een verslag), relevante schoolinformatie 

pedagogische begeleidingsdienst 
 
De stem van het CLB is aanwezig in het zorgloket via de verslaggeving; het gewoon onderwijs is aanwezig 
via de aanmelding en vraag naar ondersteuning.   
 
Naast coördinatorenoverleg en zorgloket zitten teamcoördinatoren op regelmatige basis samen in een 
teamco-overleg.  Teamcoördinatoren bereiden daar agendapunten voor uit het coördinatorenoverleg met 
als doel inhoudelijke afstemming, of maken verdere afspraken over de concrete uitvoering van 
beslissingen.   
In 2018-2019 wordt door de teamcoördinatoren hoofdzakelijk gelijkgericht en parallel gewerkt.  Dit wil 
zeggen dat de drie teamcoördinatoren min of meer dezelfde taken opnemen, gesplitst voor de 
verschillende miniteams waarvoor ze verantwoordelijk zijn (Jan Rottier: miniteams 1 en 6; Stijn Kerkhofs: 
miniteams 2 en 3; Johan Nemegeer: miniteams 4 en 5).   
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2.3. Organisatie scholen en ondersteuners 
Voor de verwerking van ondersteuningsvragen en de vertaling naar concrete ondersteuning organiseert 
het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel zich in 6 miniteams.   
Deze miniteams zijn in eerste instantie groeperingen van scholen.  De 166 gewone scholen van het 
ondersteuningsnetwerk worden met andere woorden toegewezen aan miniteams.  Belangrijkste criteria 
voor toewijzing zijn: 

- Evenwichtige verdeling van basisscholen en secundaire scholen, waarbij rekening gehouden wordt 
met actuele ondersteuningsvragen (databank ONW) en potentiële ondersteuningsvragen 
(algemene leerlingenaantallen, databank overheid, telling februari 2016) 

- Een combinatie van Brussel en West-Brabantse scholen, vanuit het perspectief dat de eventueel 
verschillende diversiteitsverhalen ondersteunend en inspirerend werken voor de 
ondersteuningspraktijk op de klasvloer 

- Een diversiteit van scholen volgens verschillende parameters: kleine – grote scholen, dorps- of 
plattelandsschool en scholen binnen stedelijke context, scholen met verschillende 
diversiteitstrajecten, … 

 
Na de groepering van scholen in miniteams, worden ondersteuners verbonden aan miniteams.  Ook voor 
deze verbinding worden verschillende criteria gehanteerd:  

- Continuering van ondersteuner binnen school 
- Verschillende expertises per miniteam (expertisecel, diploma, professionele achtergrond, 

ervaring…) 

Beleidsperspectief 2019-2020 
□ Onderstaande vergaderstructuur wordt uitgeprobeerd en geoptimaliseerd 

 

 
 

□ Teamcoördinator Johan Nemegeer en professionaliseringcoördinator Aafke De Leeuw worden 
vervangen.  Teamcoördinator Stijn Kerkhofs zal 100% als teamcoördinator werken.  Met de 
nieuwe teamcoördinatoren wordt bekeken hoe de werking van de teamcoördinatoren 
geoptimaliseerd kan worden. 

□ De coördinatiecel beoogt meer in te zetten op werken in functie van sterktes en interesses, en 
minder in functie van parallelle gelijke taakverdelingen.   
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- Verschillende profielen per miniteam (starters, kleuter-lager-secundair, …) 
- Mogelijke dynamieken binnen miniteams  
- Woonplaats van ondersteuners 

 
Naast groepering in miniteams maken ondersteuners deel uit van expertisecellen (op basis van eigen 
voorkeur, voorgeschiedenis, knowhow en/of evenwichten binnen miniteams of expertisecellen).  
ONWWBB telt in 2018-2019 5 expertisecellen: 

- Expertisecel type basisaanbod 
- Expertisecel type 2 
- Expertisecel type 3 
- Expertisecel type 7STOS 
- Expertisecel type 9 

 
Een laatste groepering van ondersteuners binnen ONWWBB wordt bepaald door de prioritaire 
nascholingen waar ondersteuners aan deelnemen.  Deze groepering wordt miniteam-overschrijdend 
georganiseerd, om het olievlekprincipe zoveel mogelijk kans te geven.   
 

 
 

 
 

6 miniteams – 5 expertisecellen – 3 trajecten prioritaire nascholing 
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2.4. Beleidsplan 
Op 17 december 2018 en op 25 februari 2019 organiseert de coördinatiecel een interne vormingsdag rond 
het beleidsplan voor het ondersteuningsnetwerk. Tijdens de vormingsdagen voor de ondersteuners in 
februari denkt ook een groep ondersteuners mee na over het beleidsplan.  De voorstellen van 
ondersteuners en coördinatiecel worden afgetoetst met beheerscomité en met de directies van de 
scholen voor buitengewoon onderwijs.  Beide platformen willen graag de verdere ontwikkeling van het 
beleidsplan mee opvolgen.   
 
Doelstelling van dit beleidsplan is om op basis van de gemaakte keuzes bij de opstart van het 
ondersteuningsnetwerk na te denken over missie en visie, en over strategische en operationele 
doelstellingen, rond 5 beleidsdomeinen: 
1. Algemeen beleid 
2. Samenwerking en communicatie 
3. Ondersteuningsbeleid 
4. Personeel en professionalisering 
5. Financieel en materieel beleid   
 
Voor deze beleidsdomeinen werd inspiratie gezocht in het bestaande en recente referentiekader voor 
onderwijskwaliteit, en in mindere mate in het vroegere CIPO-model en in de literatuur rond 
beleidsvoerend vermogen binnen onderwijscontexten.  Specifieke instellingsgebonden verwijzingen in het 
referentiekader worden vervangen door meer netwerkgerichte invullingen.   
 

Beleidsperspectief 2019-2020 
Door de groei van de omkadering van het ondersteuningsnetwerk (graduele ontvriezing van GON-
middelen en geen correctie meer voor hogeschooluren) en door het groeiende aantal deeltijdse 
aanstellingen, stijgt het totaal aantal FTE en ondersteuners.  De exacte stijging in FTE en ondersteuners 
is afhankelijk van: de keuze van scholen voor ondersteuning type 2 en type 7stos (continuering) voor 
het ONW (tegen 1/10), de verlofstelsels, de opdrachtbreuken, diploma’s en ambten waarin 
ondersteuners zullen worden aangesteld.  Het ondersteuningsnetwerk houdt in ieder geval rekening 
met een aanzienlijke stijging (van ongeveer 55 FTE naar ongeveer 70 FTE).   
 
Een eerste organisatorisch gevolg is een uitbreiding van het aantal miniteams, van 6 naar 8.  Dit 
betekent dat het aantal scholen dat aan een miniteam wordt toegewezen, daalt.  Het aantal reële 
ondersteuningsvragen en het aantal potentiële ondersteuningsvragen (leerlingenaantallen, geüpdatet 
op basis van de telling van 1 februari 2019) echter stijgt.  Het vermeerderen van miniteams betekent 
ook dat we het aantal ondersteuners per miniteam kunnen beperkten tot 8 à 10, wat als ideaal of 
maximum aantal beschouwd wordt voor een goed lerend netwerk.   
 
Ook de expertisecellen zullen geherdefinieerd worden, waarbij de type-specifieke indeling zal 
vervangen worden door een meer inhoudelijke indeling in termen van barrières en/of gebaseerd op 
het ZILL-ordeningskader en de protocollen van Prodia (http://www.prodiagnostiek.be/).   
 
De overheid biedt de drie prioritaire nascholingen ook in 2019-2020 aan.  Zowel nascholers als 
ondersteuners kiezen omwille van de trajectmatige insteek voor een continuering in de samenstelling 
van de ondersteunersgroepen.  Ondersteuners die uit het ondersteuningsnetwerk vertrokken zijn, 
worden vervangen door nieuwe ondersteuners, zodat de groepen min of meer even groot blijven.   
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De indeling van de interne drive wordt geherorganiseerd op basis van de 5 geselecteerde 
beleidsdomeinen.  Ook dit jaarverslag volgt min of meer de voorgestelde structuur van het beleidsplan.   
 
De visie en missie van waaruit verdere doelstellingen voor ONWWBB geformuleerd worden, klinkt als volgt 
(in 2 zinnen) (BC 21/3): 
Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel ondersteunt scholen in de groei naar inclusief onderwijs in 
een inclusieve samenleving, met het oog op scholen handelingsbekwamer te maken in het omgaan met 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in functie van hun leren en participatiekansen. 
 
Als co-creatief, innovatief en lerend netwerk zetten we in op organiseren van ondersteuning én 
professionaliseren van ondersteuners om schoolteams, leerkrachten en leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften te ondersteunen met het oog op maximaal effect op de klasvloer. 
 

2.5. Kwaliteitsontwikkeling 
Hoofddoelstelling van beleidsplanontwikkeling is uiteraard kwaliteitsontwikkeling en –bewaking, zowel 
van het ondersteuningsnetwerk als organisatie, als van de uitvoering van de decretale opdracht zoals door 
het ondersteuningsnetwerk vorm gegeven.  Aan de hand van het beleidsplan probeert het ONW 
doelgericht en planmatig te kijken naar keuzes en doelstellingen, in functie van het bannen, bijsturen of 
borgen van verdere beslissingen. 
 
Naast het beleidsplan investeert het ondersteuningsnetwerk ook in dataverzameling, verwerking en –
analyse.  Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data(-analyse) worden processen in kaart 
gebracht.  ONWWBB verzamelt en analyseert kwantitatieve of kwantificeerbare (feitelijke) data over: 

□ Mailcommunicatie (via gratis tool Emailmeter) 
□ Ondersteuningsvragen (in het begin van het schooljaar via excel, sinds oktober via gratis 

platform van Caspio; sinds januari via betalende opties van Caspio1) 
– Evoluties van ondersteuningsvragen (volgens verslaggeving, volgens types) 
– Type 2-telling ondersteuningsvragen 
– T7 STOS (ifv samenwerking en amendementen) 
– HGD type 3 
– aantal verslagen/gemotiveerde verslagen t.o.v. totale leerlingenaantallen (2016) 
– Verslagen (ifv IAC) 
– … naargelang vragen, behoeften, kwaliteitsdoelstellingen, … 

□ Ondersteuners 
– Aanstellingen en loopbaan 
– Ifv evenwichtige verdeling ondersteuners binnen miniteams (deskundigheid, 

aantallen afgewogen aan ondersteuningsvragen) 
– Expertisecellen 
– Prioritaire nascholingen 
– Indeling miniteams 
– … naargelang vragen, behoeften, kwaliteitsdoelstellingen, … 

□ Middelen: werkingsmiddelen en personeelsmiddelen 
 
Naast kwantitatieve data verzamelt en analyseert ONWWBB ook kwalitatieve (te interpreteren) data over: 

□ Intensiteit ondersteuningsvragen (curves) 
□ O-docs (ondersteuningsdocumenten) 
□ Verslaggeving begeleiding professionalisering en functioneren 
□ Verslaggeving (en registratie) scholenoverleg 

                                                
1 https://www.caspio.com/ 
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□ POP ondersteuners en coördinatoren 
□ Verslaggeving overleg:  

▪ Beheerscomité 
▪ Zorgloket 
▪ Coördinatorenoverleg 
▪ Overleg CLB 
▪ Overleg directies scholen buitengewoon onderwijs 

□ Klachtenmeldingen 
 
Ook hier worden data verzameld naargelang vragen die zich stellen of die aan het ondersteuningsnetwerk 
gesteld worden.   
 
In een jaarverslag wordt er per schooljaar een overzicht gegeven van beleidsontwikkelingen (volgens de 
beleidsdomeinen), indien nodig/mogelijk/relevant gestoffeerd aan de hand van data die verzameld 
worden.   
 
ONWWBB neemt ook deel aan onderzoeken op uitnodiging, en indien in evenwicht met haar 
hoofdopdracht.  Dit zijn zowel onderzoeken van de overheid als onderzoeken van (universiteits- of 
onderzoeks)instellingen. De bedoeling van die deelname is eveneens de kwaliteitsontwikkeling binnen het 
ondersteuningsnetwerk mee te bevorderen. 
 
Het universiteitsonderzoek waaraan het ondersteuningsnetwerk deelnam werd georganiseerd door de U 
Antwerpen, in samenwerking met de KU Leuven op vraag van het departement Onderwijs & Vorming.  
Doel van het onderzoek was het in kaart brengen hoe ondersteuning voor de leraar en de leerling concreet 
vorm krijgt, hoe betrokkenen de ondersteuning ervaren en wat de gepercipieerde effecten zijn van de 
ondersteuning.  4 casussen werden geselecteerd voor deelname. Jammer genoeg leidde geen enkele van 
de casussen (omwille van verschillende redenen) tot effectieve deelname aan het onderzoek.  Het 
ondersteuningsnetwerk kijkt uit naar de resultaten van het onderzoek, met de bedoeling deze in te zetten 
in functie van eigen kwaliteitsontwikkeling.   
Ondersteuners namen ook deel aan onderzoeken en/of bevragingen van de overheid, via schriftelijke 
enquêtes en ook één maal via focusgroepsgesprek in Brussel.   
 
Op 21 maart 2019 kreeg het ondersteuningsnetwerk bezoek van de onderwijsinspectie, in het kader van 
een terreinverkenning, in functie van de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor 
ondersteuningsnetwerken.  De onderwijsinspectie sprak met (vertegenwoordigers in) verschillende 
gespreksgroepen, waaronder:  

- Coördinatoren en beheerscomité 
- Directies scholen voor buitengewoon onderwijs 
- Ondersteuners 
- Vertegenwoordigers gewoon onderwijs 

 
Het was niet de bedoeling het ondersteuningsnetwerk te evalueren.  Er werd dus ook geen rapport 
bezorgd.  Het ONW kreeg wel feedback over het positieve en aangename verloop van de gesprekken.  
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Hoofdstuk 3 Ondersteuning 
 

3.1. Aanmelding en verwerking 
In september 2018 startte het ONW WBB met ondersteuning van ondersteuningsvragen die rechthebbend 
waren vanuit vorig schooljaar.  Nieuwe aanmeldingen konden gebeuren via mail met toevoeging van 
gemotiveerd verslag of verslag naar onw.westbrabantbrussel@gmail.com.   
 
In november 2018 activeert het zorgloket een aanmeldingslink via de website onwwbb.com.nu met als 
doel de aanmeldingsprocedure te vereenvoudigen voor de scholen.  Scholen kunnen via deze link in één 
beweging een leerling aanmelden met toevoeging van ondertekend (gemotiveerd) verslag. 
 
Voor de verwerking van aanmeldingen maakt het zorgloket niet langer gebruik van manueel in te vullen 
excellijsten, maar introduceert een database applicatie via caspio.  Deze database laat toe de foutenmarge 
in verwerking van gegevens drastisch te reduceren en data bij te houden en te verwerken in functie van 
kwaliteitsontwikkeling.   

 

3.3. Ondersteuningsvragen 
3.3.1. Volgens soort verslaggeving 

ONW WBB houdt via haar database bij hoeveel ondersteuningsvragen er aangemeld worden en vanuit 
welk soort verslaggeving en welk type verslaggeving (gemotiveerd verslag of verslag) er aangemeld wordt.  
Maandelijks wordt een “foto” genomen van de aantallen zodat de evolutie kan in kaart gebracht worden.  
 
In de maandelijkse “foto” worden de aantallen ondersteuningsvragen opgenomen die aangemeld werden 
sinds 1 september 2017 tot eind schooljaar 2018-2019.   
Bij deze aantallen worden ondersteuningsvragen zonder verslaggeving aangemeld voor 1 september 2018 
ingerekend.  Aanmeldingen zonder verslaggeving sinds 1 september 2018 worden niet ingerekend, omdat 
hiervoor geen ondersteuning werd opgestart.   
 
ONWWBB nam sinds september 2018 immers de beslissing om prioritair ondersteuningsvragen op te 
nemen waar verslaggeving voor opgemaakt en doorgestuurd is.  Door de grote hoeveelheid van 
ondersteuningsvragen betekende dit de facto dat voor ondersteuningsvragen zonder doorgestuurde 
verslaggeving geen ondersteuning werd opgestart.  Voor aanmeldingen zonder verslaggeving neemt het 
zorgloket telkens wel contact op met de school om aan te geven dat ondersteuning pas kan starten na 
ontvangst van verslaggeving.   
 
Onderstaande grafieken stellen zowel lineair als via staafdiagrammen de evolutie voor van de 
ondersteuningsvragen met aanmelding en verslaggeving, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:  

- gemotiveerd verslag (GV) 
- gemotiveerd verslag in opmaak (GV IO) (aanmeldingen vòòr 1 september 2018) 
- verslag (V) 

Beleidsperspectief 2019-2020 
Het zorgloket hoopt een meer geavanceerd database/softwarepakket in gebruik te kunnen nemen 
voor verwerking van gegevens en organisatie van ondersteuning.   
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wint voor de ondersteuningsnetwerken informatie in bij twee 
aanbieders nl. Diplon en Grippa.  Het aanbod van Diplon lijkt op dit moment het meest tegemoet te 
komen aan de huidige vragen en noden vanuit het zorgloket.  Hiervoor zullen de nodige financiële 
middelen vereist zijn.  

mailto:onw.westbrabantbrussel@gmail.com
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- verslag in opmaak (V IO) (aanmeldingen vòòr 1 september 2018) 
- inschrijvingsverslag (IV) 
- handelingsgericht diagnostisch traject type 3 (tem januari 2019, zie inleiding en wettelijk kader) 

 

  
 

 
In het schooljaar 2017-2018 konden leerlingen aangemeld worden bij de ondersteuningsnetwerken voor 
ondersteuning type 3 op basis van een HGD-traject (handelingsgericht diagnostisch traject). Via een 
wijzigingsdecreet (zie omzendbrief NO/2017/02, 2.3.2) wordt bepaald dat die leerlingen - indien nood aan 
verderzetting van ondersteuning - ten laatste op 1 januari 2019 een volwaardig gemotiveerd verslag type 3 
moeten hebben. De datum van opmaak en ingangsdatum op dit gemotiveerd verslag moet tussen 1 
september 2018 en 1 januari 2019 liggen.   
 
ONWWBB besloot om ondersteuningsvragen op basis van HGD-trajecten type 3, waarvoor geen 
verslaggeving werd opgemaakt, te ondersteunen tot in januari 2019.  In samenspraak met de CLB’s werd 
tot eind februari een uitdoofperiode voorzien om de verslaggeving type 3 te ontvangen. 
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Het is niet helemaal duidelijk hoeveel ondersteuningsvragen vanuit HGD type 3 zijn stopgezet en hoeveel 
er zijn omgezet naar ondersteuningsvragen vanuit verslaggeving type 3. Die onduidelijkheid heeft te 
maken met het feit dat er geen reden en/of geen traject diende aangeduid te worden bij stopzetting of 
(her)aanmelding.  Onze database laat met andere woorden op dit moment geen gedetailleerde analyses 
hierover toe.   
Wel kunnen we uit de grafieken afleiden dat het ONW in september 223 ondersteuningsvragen op basis 
van HGD-type 3 opnam.  Vanuit de (niet verplichte) aanduidingen van redenen van stopzetting, leiden we 
af dat voor een kleine 40-tal hiervan geen verdere verslaggeving werd opgemaakt.   
 

3.3.2. Volgens type verslaggeving 
Bij de verdeling per type worden alleen de ondersteuningsvragen geteld waarvoor effectief ondersteuning 
wordt georganiseerd. Dit gaat met andere woorden over alle ondersteuningsvragen waarvoor 
ondersteuning werd gestart, onafhankelijk van het volume, of het ritme van ondersteuning - en dus ook 
over ondersteuningsvragen waarvoor ondersteuning mogelijks tijdelijk on hold wordt gezet.   
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Toelichting: 
In de grafieken worden geen aantallen voor de maand juni opgenomen.  In juni was het 
ondersteuningsnetwerk immers al bezig met de omschakeling naar het nieuwe schooljaar, waardoor de 
cijfers uit de database niet representatief zijn.  Volgend schooljaar wordt die omschakeling in de tijd 
anders georganiseerd, zodat representatieve cijfers een volledig schooljaar bestrijken.   
 

3.4. Van ondersteuningsvraag naar ondersteuning 
Onderstaand stroomdiagram geeft aan hoe de toeleiding van ondersteuningsvragen naar ondersteuning in 
de tijd gebeurt.   
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Het zorgloket verzamelt en verwerkt de aangemelde informatie en geeft deze door aan het miniteam van 
de school van waar de vraag toekomt.  Het miniteam beslist welke ondersteuner(s) een 
ondersteuningsaanbod voor de vraag/vragen uitwerken.  De ondersteuner die voor de school optreedt als 
ankerfiguur neemt hierbij in het miniteam een initiatiefnemende rol.  De ankerfiguur is de ondersteuner 
die optreedt als (eerste) aanspreekpunt voor de school. Zij/hij heeft enerzijds de noodzakelijke informatie 
van de school voor de andere ondersteuners die eventueel ook in de school ondersteunen, en anderzijds 
bezorgt zij/hij de informatie vanuit het ondersteuningsnetwerk aan de school.  
 
Voor de effectieve toeleiding van een ondersteuningsvraag naar een ondersteuningsaanbod en naar 
ondersteuner(s) kunnen verschillende parameters in rekening gebracht worden.   

 
 
Effectieve ondersteuning wordt uitgewerkt op maat.  Ondersteuners hanteren hierbij de M-cirkel om hun 
aanbod planmatig en doelgericht te organiseren en uit te bouwen.   
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De planmatige en doelgerichte ondersteuning wordt gedocumenteerd in een ondersteuningsdocument.  
Per ondersteuningsaanvraag (per (gemotiveerd) verslag) wordt een ondersteuningsdocument opgemaakt 
door de ondersteuner.   
 

  

Beleidsperspectief 2019-2020 
ONW WBB probeert de parameters voor toeleiding van ondersteuningsvraag naar ondersteuning 
verder uit te werken.   
ONW WBB continueert inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een planmatige en 
doelgericht ondersteuningsaanbod en zoomt verder in op leerkrachtgerichte en schoolgerichte 
ondersteuning.     
ONW WBB investeert in een verdere ontwikkeling van een “ondersteuningspedagogiek”: door in te 
zoomen op hoe ondersteuners vanuit ondersteuningsvragen een ondersteuningsaanbod ontwikkelen, 
en door te kijken hoe dit ondersteuningsaanbod (op maat) er dan wel uit ziet, kan zien, of beter uit zou 
kunnen zien.   
In 2019-2020 wordt het perspectief van leerkrachtgerichte en teamgerichte ondersteuning verder 
uitgewerkt.  Ondersteuners zullen meer aandacht hebben voor de bespreking van leervragen vanuit 
leerkrachten en teams als vertrekpunt voor ondersteuning.  Het ondersteuningsnetwerk ambieert 
hierbij een doorontwikkeling van kaders en werkvormen, in functie van een verdere 
ondersteuningspedagogiek.   
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Hoofdstuk 4 Personeel en professionalisering 
 

4.1. Personeelsomkadering 
Voor 2018-2019 ontvangt ONW WBB volgende omkadering volgens dienstbrieven van het Agentschap 
voor Onderwijsdiensten (AgODi): 

School 

BuSO 
Maria 
Assump
ta 
Opwijk 

BuSO 
Don 
Bosco 

BuSO KI 
Woluwe 

BuSO 
Cardijns
chool 

BuSO 
Sint-
Francisc
us  

BuBaO 
Sint-
Francisc
us 

BuBaO 
SPES 

BuLO 
Sint-
Jozefsch
ool 

BuLO 
Don 
Bosco 

BuLO 
Sint-
Francisc
us 

BuLO 
Sint-
Victor 

BuBaO 
KI 
Woluwe 

TOTAAL 

GON-
pakket     343* 44,305           8 4 77* 

460,805 

WB/ext
ra ASV 
BaO           66 66 66 0 112 14 20 

 

WB/ext
ra PAR 
BaO           72 80 80 0 77 52 8,5 

 

WB/ext
ra ASV 
SO 0 0 4,5 68 11               

 

WB/ext
ra PAR 
SO 0 0 1,5 0 46               

 

Totaal 
extra 
uren 0 0 6 68 0 138 146 146 0 189 66 28,5 

 

Totaal 0 0 6 68 57 138 146 146 0 189 66 28,5 844,5 

Totaal inclusief 
GON HOT6 &7, 

T2 1379,305 

Aftrek GON HO 
T6 &7 (74) 1305,305 

* 400- HO T6 (57) = 343 ** 94-HO T7 (17)= 77 
 
Op twee momenten in het schooljaar (maart 2019 en mei 2019) bezorgt de overheid een controlelijst voor 
nazicht van de aanstellingen aan de ondersteuningsnetwerken.   
 

4.2. Aanstellingen en invulling 
Het ondersteuningsnetwerk maakt overzichten van de aanstellingen en de invulling van de omkadering 
voor buitengewoon basis en buitengewoon secundair onderwijs.  Van deze overzichten wordt een “foto” 
gemaakt telkens wanneer nieuwe aanstellingen plaatsvinden.  In bijlage wordt een overzicht gegeven van 
de aanstellingen, zoals die eruit zagen op 23/08/2018, 04/04/2019 en 30/06/2019.   
 
Uit die overzichten kunnen verschillende vaststellingen afgeleid worden: 

 Gedurende het volledige schooljaar zijn ondersteuners aangeworven en zijn er ondersteuners 
vertrokken, met wijzigingen in de aanstellingspuzzel tot gevolg op volgende momenten: 

o 23/08/2018: eerste voorlopige aanstellingspuzzel met effectieve aanstellingen vanaf 
01/09/2018;  

o 04/09/2018: bijkomende aanstelling van 2 ondersteuners; omkaderingseenheden voor 
administratie worden met terugwerkende kracht vanaf 01/09 doorgegeven aan de scholen 
voor buitengewoon onderwijs op basis van TO BE FTE; 
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o 17/09/2018: bijkomende aanstelling van 1 ondersteuner; 
o 24/09/2018: bijkomende aanstelling van 4 ondersteuners; 
o 22/10/2018: teamcoördinator wordt aangesteld; 
o 05/11/2018: bijkomende aanstelling 1 ondersteuner; ontslag 1 ondersteuner; 
o 06/01/2019: ontslag met wederzijdse toestemming 1 ondersteuner; 
o 21/01/2019: bijkomende aanstelling 1 ondersteuner; 
o 04/02/2019: nieuw administratief medewerker X wordt aangesteld; ondersteuner neemt 

deeltijds ontslag (9/22) in februari om in ander ONW te werken; 
o 01/03/2019: bijkomende aanstelling 3 ondersteuners; 
o 10/03/2019: ontslag met wederzijdse toestemming 1 ondersteuner; 
o 28/05/2019: ontslag met wederzijdse toestemming 1 ondersteuner; 
o 10/06/2019: bijkomende aanstelling administratief medewerker, nadat X had aangegeven 

niet langer voor ONW te willen blijven werken.  X neemt geen ontslag en blijft aangesteld 
tot het einde van het schooljaar. 

 

 Ondanks de veelvuldige (tijdsintensieve) sollicitatierondes en de verschillende bijkomende 
aanstellingen in de loop van het schooljaar werd de omkadering nooit volledig ingevuld.  Volledig 
vacante begeleidingseenheden voor het hele schooljaar zijn er niet geweest; wel 
begeleidingseenheden die pas in de loop van het schooljaar ingevuld werden en 
begeleidingseenheden die na het ontslag van ondersteuners niet meer ingevuld werden.  
  

 Vanaf het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen van het (buitengewoon) basis- en secundair 
onderwijs de mogelijkheid om niet-ingevulde vervangingen om te zetten in vervangingseenheden.  
Die kunnen ze opsparen en later tijdens het schooljaar aanwenden.  De maatregel is beperkt tot 
de wervingsambten van het bestuurs- en onderwijzend personeel: zie omzendbrief PERS/2018/02 
“Omzetting van niet-ingevulde vervangingen in het basis- en secundair onderwijs”.  In bijlage 4 is 
een overzicht van ingevulde en niet-ingevulde vervangingen opgenomen.   
 
Het ondersteuningsnetwerk sprak met de scholen voor buitengewoon onderwijs af dat 
vervangingseenheden die opgespaard werden door ondersteuners gereserveerd konden worden 
voor inzet binnen het ondersteuningsnetwerk.  De afspraak hield ook in dat op 30 mei het totaal 
zou besproken worden en dat alle mogelijkheden zouden bekeken worden.   
 
Uit het overzicht blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 heel wat niet-ingevulde vervangingen niet 
omgezet werden in vervangingseenheden.  Het ondersteuningsnetwerk kon geen vervangers 
aanstellen omdat er geen kandidaat-vervangers gevonden werden.  Ook de scholen voor 
buitengewoon onderwijs hebben geen vervangers gevonden voor de opgespaarde eenheden 
binnen hun schoolwerking.   

 

4.3. Professionalisering 
Het team van ondersteuners is divers en multidisciplinair samengesteld.  ONWWBB werkt met 
ondersteuners met GON-ervaring, (ex-)leerkrachten uit het buitengewoon onderwijs, (ex-)leerkrachten uit 
het gewoon onderwijs, mensen met paramedische ervaring of diploma’s (kinesitherapie, psychologie, 
orthopedagogie, ergotherapie, logopedie, …), pas afgestudeerden (pedagogie van het jonge kind, master in 
agogische wetenschappen, …).  
 
Alle ondersteuners, ongeacht hun achtergrond, werken volgens de in de regelgeving voorziene 
prestatieregeling van 22/22 (FT lestijden/-uren, effect op de klasvloer) of 26/26 (FT klokuren, 
schoolopdracht).  De opdracht staat beschreven in een modelprofiel voor ondersteuners, dat als bijlage bij 
de functiebeschrijving van het ambt waarin ze administratief zijn aangesteld, aan de ondersteuner zal 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15154
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worden bezorgd in het schooljaar 2019-2020.   
 
Ondersteuner is op dit moment niet als een apart ambt beschreven.  Aangezien ondersteuners echter een 
nieuwe opdracht uitvoeren, beschreven in nieuwe regelgeving sinds 2017, kan er gesteld worden dat elke 
ondersteuner – welke ervaring zij/hij ook heeft – meewerkt aan de ontwikkeling van die nieuwe opdracht.  
In die optiek is professionalisering (in die nieuwe functie/nieuwe opdracht) heel belangrijk.   
 
De professionalisering binnen ONWWBB wordt in 2018-2019 gecoördineerd door Aafke De Leeuw (50%), en 
uitgevoerd door pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling Joke Boeckx en Aafke De Leeuw, samen 
met de coördinatoren.    
 

4.3.1. Professionaliseringsplan 
ONWWBB ontwikkelde in 2018-2019 een professionaliseringsplan (structuur met invulling, zie bijlage 6).  

 
 
Professionalisering wordt georganiseerd via verschillende werkvormen en in verschillende platformen, met 
verschillende inhouden en inhoudelijke doelstellingen.  Er zijn: aanvangsbegeleiding, (bijna) wekelijkse 
teamvergaderingen, vormingsdagen en prioritaire nascholingen.   
 

4.3.2. Aanvangsbegeleiding 
Elke ondersteuner die start in het ondersteuningsnetwerk krijgt aanvangsbegeleiding, bestaande uit 
verschillende modules.  Deze modules voorzien (1) basisinformatie over het ondersteuningsnetwerk zelf 
(met regelgeving, opdracht, organisatiestructuur); (2) belangrijke inhoudelijke kaders (zorgcontinuüm, M-
cirkel, …); (3) praktische informatie (opdracht, aanstelling, agenda, …).   
 
Naargelang de instroom van nieuwe ondersteuners worden er nieuwe cyclussen van aanvangsbegeleiding 
opgestart.  Voor het schooljaar 2018-2019 werden de modules aanvangsbegeleiding 4x georganiseerd.   
 
Naast de modules krijgen de ondersteuners twee bundels: één met basisinformatie rond ondersteuning, 
inhoudelijke kaders en de werking van het ondersteuningsnetwerk en één met administratieve richtlijnen 
rond vervoer, ziekte en verlofstelsels. Eind juni hebben we een vergadering belegd met de administratieve 
medewerkers van de scholen voor buitengewoon onderwijs om de richtlijnen zo veel mogelijk op elkaar af 
te stemmen. Deze richtlijnen werden besproken in het overleg met de directies van de scholen voor 
buitengewoon onderwijs. Beide bundels zijn als het ware ‘levende’ bundels die telkens aangepast worden 
aan de laatste stand van zaken.   
 
 
Het voorbije schooljaar werden ook twee terugkomdagen georganiseerd voor de nieuwe ondersteuners.  
Tijdens die terugkomdagen was er uitwisseling tussen ondersteuners over onderwerpen waar ze vragen bij 
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hadden (o-documenten, flexibele agenda en planmatig handelen, rollen binnen het zorgcontinuüm, …), 
onder begeleiding van teamcoördinatoren en competentiebegeleiders.   
 

4.3.3. Teamvergaderingen (miniteams, expertiscecellen) 
De teamvergaderingen 2018-2019 startten met twee startdagen die doorgingen op 28 en 29 augustus 2018.  
Tijdens die startdagen werden nieuwe collega’s geïntroduceerd, ankerfiguren aan scholen gelinkt, 
ondersteuningsvragen verdeeld en algemene afspraken gemaakt.   
De eerste woensdag van september ging er geen teamvergadering door, omdat ondersteuners verwacht 
werden op hun administratieve scholen voor buitengewoon onderwijs, voor kennismaking, informatie-
uitwisseling en eventueel contracten en/of aanstelling.   
 
Gedurende het schooljaar 2018-2019 gingen er 24 reguliere teamvergaderingen door, telkens op 
woensdagvoormiddag.  De weken zonder reguliere teamvergaderingen, werden ingevuld/vervangen door 
de prioritaire nascholingen of vormingsdagen.   
De laatste woensdag van het schooljaar werd voorzien als werkmoment (thuis); op de laatste vrijdag werd 
het schooljaar afgesloten met een teamactiviteit en picknick.   
 
De reguliere teamvergaderingen startten doorgaans plenair, met algemene mededelingen, interne 
afspraken, veranderingen in de regelgeving, en eventueel familienieuws.  Veelal werden daarna een aantal 
actuele inhouden besproken, gevolgd door overleg- en/of oefenmomenten (collegiale consultatie) in 
miniteam of expertisecel.   
 
Tweewekelijks bespraken miniteams de verdeling van nieuwe ondersteuningsvragen, waarbij deze 
bespreking op zich vaak ook als leervraag werd behandeld.  Dit betekent dat werd nagedacht over hoe 
binnen het bestaande kader en de door de regelgeving gedefinieerde opdracht steeds bijkomende 
ondersteuningsvragen verder kunnen beantwoord worden.  Tijdens deze collegiale overlegmomenten werd 
ook nagedacht over criteria voor de toeleiding van ondersteuningsvragen naar ondersteuners.   
 
Naast dit collegiaal overleg in miniteams kwamen ook geregeld werkvragen aan bod.  Tijdens de 
vormingsdagen (zie verder) werkte een groep ondersteuners een systeem uit voor de behandeling, 
opvolging en verankering van leer- en werkvragen.  Er was overleg in miniteams, maar eveneens in 
expertisecellen.    
 
Naast groepering binnen miniteams werd er ook (minstens 1x per maand) gegroepeerd per expertisecel 
tijdens de teamvergaderingen.  De expertisecellen werkten draaiboeken uit, waarbij ze op zoek gingen naar 
specifieke ondersteuningsgerelateerde info binnen de verschillende stappen van de M-cirkel voor hun 
expertisecel.  De verschillende draaiboeken werden aan het volledige team voorgesteld.  Naast de 
ontwikkeling van draaiboeken werd er ook collegiaal overleg georganiseerd waarbij ondersteuners bij 
collega’s uit andere expertisecellen te rade konden gaan met type-specifieke ondersteuningsvragen.   
 

4.3.4. Vormingsdagen 
In oktober 2018 en in februari 2019 werden vormingsdagen georganiseerd.  Deze vormingsdagen zijn een 
cyclus van 2,5 dagen waarin niet op de klasvloer wordt ondersteund, maar waarin prioritair ingezet wordt 
op de professionalisering van de ondersteuners, uiteraard steeds met de bedoeling het effect op de 
klasvloer te vergroten.   
 
Tijdens de vormingsdagen van oktober gingen ondersteuners op schoolbezoek of op bezoek naar de 
onderwijsbibliotheek in Brussel. Guy Hanssens kwam spreken over “Het OK-referentiekader en het nieuwe 
decreet leerlingenbegeleiding”.  Katrien Van Asch gaf een uiteenzetting over “zorg in het basisonderwijs” 
en Wouter Jacques kwam spreken over het ZILL-leerplankader. 



 

23 
 
 

 
Tijdens de vormingsdagen van februari werden twee sprekers uitgenodigd: Alain Noëz over “Verbindend 
schoolklimaat” en Nele Decroos over “Tieners en de start in het secundair onderwijs”.  Er werd 
samengewerkt in werkgroepen rond 5 verschillende thema’s: 

- Beleidsplan 
- Leer- en werkvragen 
- Ondersteuningsdocumenten 
- Rollen binnen het zorgcontinuüm 
- Drive 

 
Hiernaast presenteerden verschillende expertisecellen hun draaiboeken.  Er waren verbindende 
groepsactiviteiten en er werden ondersteuningsvragen verdeeld en leer- en werkvragen uitgewisseld.   
 

4.3.5. Prioritaire nascholingen 
De Vlaamse minister van onderwijs legt voor 2 schooljaren één of meerdere thema’s vast voor prioritaire 
nascholing om onderwijshervormingen te ondersteunen.  Voor de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 
ligt de focus van de prioritaire nascholingen op de professionalisering van ondersteuners.  Sinds de start 
van het ondersteuningsmodel in september 2017 werd immers een andere visie op ondersteuning 
geïntroduceerd, en een nieuwe rol en/of professionele identiteit voor de ondersteuner in het leven 
geroepen.  De overheid oordeelde daarom om in te zetten op professionalisering van ondersteuners.  
Concreet betekent dit dat ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams kunnen deelnemen aan 
tweejarige vormingstrajecten die door de overheid gefinancierd worden  (zie: 
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nascholing-op-initiatief-vlaamse-regering-2018-2019-2019-2020-
professionalisering-ondersteuners).  
 
ONWWBB schreef in voor 3 verschillende prioritaire nascholingen: 

 (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel (Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  VCLB 
vzw): 7 sessies, waarvan 2 regionale deeldagen 

 Ondersteuning in het k(w)a(d)raat (Arteveldehogeschool,  Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio 
Oost-Vlaanderen, Pedagogische Begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent): 5 sessies, en 2 
afstemmingssessies 

 TOP-CO  (UC Leuven vzw,  KU Leuven,  VCLB vzw en Centrum Leerzorg Leuven): 5 vormingsdagen 
 
De verschillende groepen ondersteuners kregen op regelmatige tijdstippen tijdens teamvergaderingen de 
kans om uit te wisselen over de professionalisering tijdens de prioritaire nascholingen, zowel binnen de 
groep zelf, als over de drie groepen heen.  De bedoeling hiervan was om verdiepend te kunnen ingaan op 
inhouden en/of vaardigheden, en ook om het olievlekprincipe te laten werken.   
 

4.4. Functioneren 
Naast een professionaliseringsplan tekende ONWWBB een plan uit voor het functioneren.   

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nascholing-op-initiatief-vlaamse-regering-2018-2019-2019-2020-professionalisering-ondersteuners
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nascholing-op-initiatief-vlaamse-regering-2018-2019-2019-2020-professionalisering-ondersteuners
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De bedoeling van het functioneringsplan is enerzijds zicht te krijgen op het functioneren en anderzijds het 
functioneren te bespreken in functie van een nieuwe tijdelijke aanstelling als ondersteuner.   
 
Het professionaliseringsplan en het functioneringsplan vormen belangrijke pijlers in de uitbouw van een 
verantwoordelijk, constructief en toekomstgericht personeelsbeleid binnen het ondersteuningsnetwerk.  
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Beleidsperspectief 2019-2020 
De prioritaire nascholingen waar ONWWBB in 2018-2019 aan deelnam, zullen in 2019-2020 
verdergezet worden.  Omwille van een aanzienlijke uitbreiding van het aantal ondersteuners zal de 
samenstelling herbekeken worden.  Er is prioritair aandacht voor continuering en trajectmatige 
verderzetting binnen de groepen.  Nieuwe ondersteuners zullen de plaatsen invullen van 
ondersteuners die vertrokken zijn.  Daarnaast wordt er overwogen om een vierde groep samen te 
stellen van nieuwe ondersteuners (afhankelijk van de noden, de profielen van de nieuwe 
ondersteuners en de grootte van de groepen voor de prioritaire nascholingen).  Voor deze vierde 
groep zou een intenser traject aanvangsbegeleiding kunnen uitgewerkt worden (in het verlengde van 
de terugkomdagen die in 2018-2019 werden georganiseerd).   
 
De veranderingen in de regelgeving rond aanvangsbegeleiding (Uitvoering cao XI – Tijdelijke 
aanstelling en aanvangsbegeleiding vanaf 1 september 2019, PERS/2018/03) zullen ook voor de 
ondersteuningsnetwerken tot gevolg hebben dat de bestaande praktijken zullen geformaliseerd en 
verder gevalideerd worden.   
 
Het ondersteuningsnetwerk wil meer investeren in de doorontwikkeling van het professioneel 
ontwikkelingsplan of ook POP van de ondersteuners.  
 
Voorts zullen in 2019-2020 beide plannen (professionaliseringsplan en functioneringsplan) verder 
geoperationaliseerd worden.  Meer concreet zal de verslaggeving bij gesprekken verder gestroomlijnd 
worden en zal – ook via de POP – in de verschillende soorten gesprekken het initiatief en de 
verantwoordelijkheid van de ondersteuners zelf gevalideerd worden.   
 
Ten slotte plant het ondersteuningsnetwerk verder te investeren in het formaliseren, verankeren en 
borgen van professionele knowhow die opgebouwd wordt.  Dit zal gebeuren via de doorontwikkeling 
van het digitaal forum, waar reeds mee werd gestart voor de leer- en werkvragen.   Er zullen afspraken 
gemaakt worden over de ordening en kwaliteitscontrole van dit forum, alsook van de zones op de 
drive waar documenten worden bewaard en gedeeld.    
 
Naast kwaliteitscontrole en verankering zal in 2019-2020 verder geïnvesteerd worden in de 
ontwikkeling van een “ondersteuningspedagogiek” of zal onderzoek gedaan worden naar specifieke 
kenmerken in de pedagogiek en didactiek van ondersteuning.  Hiervoor zal (onder meer) gebruik 
gemaakt worden van de inzichten van GOLLD (Gericht, Ondersteuning, Leraar (als 
eerstelijnszorgverlener), Leerproces en het Diversiteitsdenken): het ondersteuningsconcept uitgewerkt 
door Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer, van de vakgroep orthopedagogiek en disability 
studies van de Universiteit Gent.  Elke ondersteuner zal bij het begin van het schooljaar het GOLLD-
boek ontvangen.  De coördinatoren zijn ingeschreven voor een “train the trainer”-reeks van 5 sessies 
rond GOLLD voor het komende schooljaar.  Er zal aansluiting gezocht worden bij de GOLLD-elementen 
die ook tijdens de prioritaire nascholingen aan bod zullen komen.     

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15266
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15266
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Hoofdstuk 5 Financieel en materieel beleid 
5.1. Initiële afspraken 
Binnen het ondersteuningsnetwerk werden via het beheerscomité en het overleg met de directies van 
scholen voor buitengewoon onderwijs in schooljaar 2017-2018 volgende principeafspraken gemaakt:  

- De middelen (zowel omkadering als werking) voor het ONW en voor ondersteuners werkzaam 
binnen ONW komen toe aan het ONW 

- Tot wanneer de eerste werkingsmiddelen worden uitgekeerd, pre-financieren de scholen voor 
buitengewoon onderwijs vervoerskosten voor de ondersteuners die bij hen zijn aangesteld 

- Andere algemene kosten worden tot een minimum beperkt, maar wanneer onvermijdelijk, gepre-
financierd door vzw Sint-Franciscus 

- ONW houdt overzichten bij van (geschatte) inkomsten en gemaakte onkosten 
 

In december 2018 ontvangen de scholen voor buitengewoon onderwijs voor het eerst dienstbrieven i.v.m. 
de werkingsmiddelen voor het ONW.  Volgende afspraken worden verfijnd/gemaakt: 

 Inkomsten worden via de dienstbrieven door de scholen voor buitengewoon onderwijs 
doorgegeven aan het ONW  

 ONW vult overzicht voor 2017-2018 aan en start overzicht op voor 2018-2019 

 Onkosten kunnen doorgegeven worden door de 13 betrokken scholen voor buitengewoon 
onderwijs, en door KOCB en pedagogische begeleidingsdienst, aan de hand van uittreksels uit de 
boekhouding en/of facturen 

 Er worden afspraken gemaakt omtrent de verschillende categorieën onkosten die aan het ONW 
kunnen worden aangerekend: 

Kosten categorieën 
Kilometervergoeding dienstverplaatsing auto 

Openbaar vervoer dienstverplaatsing 

Openbaar vervoer woon-werkverkeer (voor zover niet terugbetaald door overheid) 

Fietsvergoeding coördinator / ondersteuner 

Omniumverzekering  

IDEWE / Liantis 

GSM en laptop coördinatoren  

GSM algemeen coördinator 

GSM-kosten ondersteuners verbonden aan BuSO: zie tabel 

Telefoonkosten 

Zorg-tweedaagse coördinatoren 

Sprekers vorming 

Gebruik vergaderzalen en lokalen 

Onkosten koffie en verbruik 

Kopieën (coördinatiecel) 

Post- en andere kosten 

Kantoorbenodigdheden 

 
Over alle categorieën is overeenstemming bereikt met uitzondering van de cursief gedrukte 
vermeldingen: 

o GSM algemeen coördinator en GSM-kosten ondersteuners worden uitzonderlijk alleen 
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voor schooljaar 2017-2018 ingebracht als uitdovende overgangsmaatregel.  In 2018-2019 
worden deze kosten niet aan ONW verrekend 

o Openbaar vervoer woon-werk wordt in de tabel aangegeven maar niet uitgekeerd omdat 
scholen deze rechtstreeks van de overheid terugkrijgen 

o Fietsvergoeding: nieuwe categorie, uitbetaald vanaf november 2018 
o Omniumverzekering en IDEWE/Liantis werd niet door alle scholen mee verrekend voor het 

ONW, maar kan uiteraard wel ingebracht worden wanneer deze betrekking hebben op 
ondersteuners.   

 

5.2. Voorstel beheersovereenkomst 
In functie van optimalisering en met het oog op een daadkrachtig financieel en materieel beleid worden in 
2018-2019 volgende vervolgafspraken gemaakt: 

- inkomsten worden via de dienstbrieven door de scholen voor buitengewoon onderwijs 
doorgegeven aan het ONW 

- uitgaven voor het ONW worden via uittreksels uit de boekhouding en/of facturen aan het ONW 
doorgegeven 

- het ONW maakt een transparant en zo volledig mogelijk overzicht van inkomsten en uitgaven 
 
Op 24 april en 9 mei 2019 werden schoolbesturen en directies uitgenodigd voor een overleg met als doel 
afspraken te maken en/of tot een beheersovereenkomst te komen mbt personeelsbeleid en financieel 
beleid.   
 
De betrokken schoolbesturen zijn: 

• Vzw scholen Sint-Franciscus: info.vzwscholen@sintfranciscus.be 

• Vzw Don Bosco Onderwijscentrum: secretariaat@dboc.be 
• Vzw Provincialaat Broeders van Liefde: yves.demaertelaere@fracarita.org 

• Vzw Scheppers Alsemberg: luc.dekelver@scheppers.be 

• Vzw Sint-Goedele Brussel: info@sint-goedele.be 

• Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk: vko@vko.be 
 
Volgende voorstellen werden door de schoolbesturen goedgekeurd.   
PERSONEELSBELEID: 

 Het beheerscomité krijgt het mandaat om een personeelsbeleid te voeren met de door de 
overheid toegekende personeelsmiddelen 

 in overleg met de directies van scholen voor buitengewoon onderwijs en met respect voor het 
werkgeverschap van de schoolbesturen van scholen voor buitengewoon onderwijs. 

 Het ONW (BC-selectieteam) werft aan en bepaalt of samenwerking verdergezet kan worden. 
 
FINANCIEEL BELEID: 

 De financiële middelen die door de overheid toegekend worden in het kader van de werking van 
het ONW dienen integraal gebruikt te worden voor kosten verbonden aan deze werking. 

 Het ONW heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar neemt op een transparante wijze het financieel 
beleid voor de werking van het ONW op in opdracht van de gesubsidieerde entiteiten (6 vzw’s). 

 Binnen het ONW worden de administratieve taken opgenomen om een overzicht te bewaren van 
alle inkomsten en uitgaven in het kader van het ONW.  Voor alle betrokken partners wordt door 
het ONW een volledig overzicht ter beschikking gesteld van de aanwending van alle door de 
overheid toegekende financiële middelen in het kader van het ONW. 

 

mailto:info.vzwscholen@sintfranciscus.be
mailto:secretariaat@dboc.be
mailto:luc.dekelver@scheppers.be
mailto:info@sint-goedele.be
mailto:vko@vko.be
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Vanuit deze goedgekeurde voorstellen, en gelet op het gebrek aan rechtspersoonlijkheid, drukken 
schoolbesturen hun voorkeur en goedkeuring uit om alle middelen te verzamelen in één vzw van een van 
de schoolbesturen van een school voor buitengewoon onderwijs binnen het netwerk.   
 
Vzw scholen Sint-Franciscus is bereid deze optie verder te onderzoeken en uit te werken.   
 
Het belang van transparantie en betrouwbaarheid én van unanimiteit wordt door alle betrokkenen 
onderschreven.   
 
In schooljaar 2019-2020 worden de gemaakte afspraken verder uitgewerkt en geoperationaliseerd.   
 

5.3. Administratieve zetel en vergaderlocaties 
In 2018-2019 zetelt de coördinatiecel in lokalen die gehuurd worden van het KOCB, Landsroemlaan 126, 
1083 Ganshoren (derde verdieping).  De afgesproken huur-kostprijs per schooljaar bedraagt €3000: 

 Inclusief 2 bureauruimtes, huur van vergaderzalen (groot, klein en extra), gebruik koffie en water, 
gebruik printer en copier, onderhoud, elektriciteit 

 Exclusief papier en prints  
 
Voor de teamvergaderingen die wekelijks doorgaan op woensdag wordt een contract afgesloten met 
Saviocentrum vzw, Stationsstraat 275, Dilbeek.  Saviocentrum beschikt over een grote zaal (Savio).  Twee 
kleinere ruimtes kunnen op vraag bijkomend in gebruik genomen worden.   
De kostprijs bedraagt 50€ (voor gebruik van zaal/zalen) per woensdag, driemaandelijks te betalen met 
factuur.  Dranken (water, occasioneel ook frisdranken) worden afgenomen via de zaal.  Percolator is 
beschikbaar, maar koffie/thee/melk/suiker dient zelf meegebracht te worden.  
De vergaderkalender wordt vooraf doorgegeven. 
 
Ook de vormingsdagen (2 sessies van drie dagen in oktober – februari) worden georganiseerd in 
Saviocentrum.   
 
Bij onbeschikbaarheid van Saviocentrum worden locaties gevraagd in de (buiten)gewone scholen van het 
netwerk.  In 2018-2019 kon het ondersteuningsnetwerk 1x gebruik maken van vergaderruimte in Don 
Bosco Groot-Bijgaarden, 3x van vergaderzaal (met refter, dranken inclusief) in Campus Spoor West te 
Anderlecht.   
 
Voor 2019-2020 wordt volgens dezelfde parameters en afspraken gebruik gemaakt van lokalen en 
vergaderruimtes. 
Saviocentrum optimaliseert wel de internetverbinding, zodat tijdens de wekelijkse teamvergaderingen 
ondersteuners vlotter en met meer personen tegelijkertijd gebruik kunnen maken van wifi.   
 

5.4. Overzicht boekhouding 
In bijlagen 8 en 9 worden de boekhoudkundige overzichten voor 2017-2018 en 2018-2019 toegevoegd.   
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Beleidsperspectief 2019-2020 
In 2019-2020 worden verder overzichten gemaakt van inkomsten en uitgaven.   Indien nodig worden 
de categorieën van uitgaven verder verfijnd (eventueel in functie van een toekomstig op te maken 
begroting).  
De gemaakte werkingsafspraken worden bevestigd en er wordt unanimiteit nagestreefd/bereikt rond 
de voorgestelde beheersovereenkomst.   Na unanimiteit wordt uitvoering gegeven aan de gemaakte 
afspraken: 

- Verzameling van middelen bij vzw scholen Sint-Franciscus 
- Vereffening schooljaar 2017-2018 op basis van transparante boekhouding 
- Aanvulling boekhouding 2018-2019 in functie van vereffening 
- Transparante boekhouding 2019-2020 

Op basis van boekhoudingen van 2017-2018 en 2018-2019 en geïnspireerd door het beleidsplan zal 
voorgesteld worden een begroting op te maken voor schooljaar 2019-2020.    
 
De coördinatiecel blijft ook in 2019-2020 lokalen huren van het KOCB, Landsroemlaan 126, 1083 
Ganshoren.  Voor de wekelijkse teamvergaderingen worden de lokalen van Saviocentrum gehuurd.  Er 
is een aanpassing gevraagd in functie van een ruimere internettoegankelijkheid, waardoor de huurprijs 
verhoogd wordt tot 55€ per voormiddag.     
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Hoofdstuk 6 Samenwerking en communicatie 
 
Het ondersteuningsnetwerk is – zoals in de regelgeving voorzien – een (regionaal) netwerk van scholen voor 
gewoon en buitengewoon onderwijs.  Het netwerk zorgt voor ondersteuning van gewone scholen in de 
begeleiding van leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van type basisaanbod, type 
3, (type 7 STOS), type 9, en – volgend uit de regionale afspraken, ook type 2.  De scholen voor buitengewoon 
onderwijs hebben expertise in die types.   
De CLB’s en de pedagogische begeleidingsdienst Mechelen-Brussel zijn ook partners binnen het 
ondersteuningsnetwerk.   
 

6.1. Samenwerking 
Ondersteuningsnetwerken zijn anders dan scholengemeenschappen of scholen op zich, geen organisaties 
in de klassieke betekenis van het woord, noch rechtspersonen, al dan niet door het decreet verleend.  
Verschillende partners vormen samen een netwerk in de feitelijke zin van het woord en werken samen, 
zonder dat hiervoor enige juridische structuur is voorzien. 
 
ONW WBB vult de samenwerking op verschillende manieren, via verschillende overlegorganen en –
platformen in. Sommige van deze organen/platformen worden op een structurele (regelmatig 
terugkomende) manier georganiseerd; andere zijn eerder occasioneel of tijds- of onderwerp-gebonden.   
 
Structurele samenwerkingen kunnen zowel netwerkintern (tussen partners binnen het netwerk) of extern 
(met andere partners) zijn. 
 
NETWERKINTERN: 

 Klankbordgroep 

 Overleg met directies van scholen voor buitengewoon onderwijs 

 Overleg ONW-CLB’s 
 
De klankbordgroep is een overlegplatform met als doel de stem van de gewone scholen (meer) bij het 
ondersteuningsnetwerk te betrekken rond door de partners gekozen thema’s (co-creatie).  Via coördinerend 
directeurs, leden van het beheerscomité en via onze nieuwsbrief worden gewone scholen uitgenodigd tot 
deelname aan een overlegcyclus van 3 à 4 bijeenkomsten (afhankelijk van het thema, van de nood tot 
uitdieping, van het beoogde resultaat, …) per thema.  De vertegenwoordigers kunnen zowel directies, 
zorgcoördinatoren, leerkrachten, leerlingbegeleiders zijn uit basis- en secundaire scholen, uit Brusselse en 
West-Brabantse contexten.  De gewone scholen kiezen zelf of en wie deelneemt per thema.  Het 
ondersteuningsnetwerk beoogt een representatieve vertegenwoordiging (in functies, regio’s, 
onderwijsniveaus, …).   
 
In 2018-2019 werden twee thema’s uitgediept: 

1. Rolafbakening binnen het zorgcontinuüm 
2. Evaluatie van de concretisering van het ondersteuningsmodel door ONWWBB 

 
Beide klankbordgroepen kwamen drie keer bijeen rond het uitgekozen thema. Een aantal algemene 
vaststellingen gelden voor beide groepen: 

 De aanwezige deelnemers waren telkens heel enthousiast over inhouden, werkwijze, resultaten; 
ook al vonden ze het denkproces niet altijd evident 

 Er waren telkens weinig aanwezigen (5 à 8 deelnemers, vanuit 166 scholen binnen het ONW) 

 Hypotheses bij de beperkte aanwezigheid: 
o Communicatiekanalen spreken onvoldoende aan (coördinerend directeurs? oproep via 
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nieuwsbrieven?, ontbreken van een vaste, juridische structuur van het netwerk?) 
o Tijdsperspectief binnen jaarplanning (eerste klankbordgroep trok nog meer aanwezigen aan dan 

de tweede); alle partners geven een spanningsveld in tijdsbesteding aan 
o Meta-denken en co-creëren binnen ondersteuningsnetwerk is niet voor iedereen prioritair, 

urgent of deel van de rol die men zichzelf toebedeelt binnen het ondersteuningsnetwerk, 
binnen het zorgcontinuüm, binnen leerlingenbegeleiding 

o Co-creëren is niet prioritair, niet de meest evidente associatie/verwachting bij een partner 
waarvan men ondersteuning als dienst verwacht  

 
Omwille van deze hypotheses zullen de klankbordgroepen in de toekomst herbekeken worden.  
 
Het overleg met de directies van de scholen voor buitengewoon onderwijs ging 4x door (september, 
november, januari, mei).  Voor dit overleg worden alle directies van de scholen voor buitengewoon 
onderwijs van het ondersteuningsnetwerk uitgenodigd (niet louter directies van scholen waar 
ondersteuners zijn aangesteld).  Er worden afspraken gemaakt over personeelsadministratie, over 
toepassen van gelijkgerichtheid en/of schoolspecifiek beleid, over de operationalisering van het 
professionaliserings- en functioneringsplan, over de algemene werking van het ondersteuningsnetwerk.  Er 
was ook steeds een vertegenwoordiger vanuit de pedagogische begeleidingsdienst aanwezig als 
procesbegeleider.   
 
Er is een structureel overleg tussen het ondersteuningsnetwerk en de CLB’s waarmee het 
ondersteuningsnetwerk samenwerkt.  Dit overleg wordt gevoerd door de CLB-directies en/of CLB-
coördinatoren (verantwoordelijk voor het ondersteuningsnetwerk) en de algemeen coördinator van het 
ONW. Tijdens dit overleg was ook steeds iemand van de pedagogische begeleidingsdienst aanwezig (als 
procesbegeleider).  Tijdens dit overleg worden beleidsafspraken ontwikkeld, worden gezamenlijke 
informatie-momenten georganiseerd en ingevuld, en worden ook een aantal operationele vragen 
behandeld.   
 
NETWERKOVERSTIJGEND zijn er volgende samenwerkingen: 

 ROCO: Regionaal Overleg Coördinatoren in Mechelen, volledige dagen (september, oktober, 
december, april, mei, juni) 

 ROVOCO: Regionaal Overleg voorzitter en algemeen coördinatoren, beurtelings in elke regio, 
september-maart-juni 

 Lerend netwerk type 2: in Leuven, Hasselt of Diest; oktober, december, januari, maart, mei; initiatief 
van regio Mechelen-Brussel in samenwerking met PBD Limburg 

 Lerend netwerk type 3: in Mechelen; oktober, mei, juli; initiatief regio Mechelen-Brussel 

 Lerend Netwerk Ondersteuningsmodel Vlaanderenbreed, in de Guimardstraat, ging eerste maal 
door op 7 juni 2019 en wordt verdergezet volgend schooljaar, gedurende 4 volledige werkdagen 
(oktober, november, december, mei) 

 
Er waren het voorbije schooljaar ook een aantal meer OCCASIONELE OVERLEGAANGELEGENHEDEN: 

- LNW T7STOS: ondersteuningsnetwerken Mechelen-Brussel en ondersteuningsteam type 7 
KIWoluwe; ter voorbereiding en opvolging van de veranderende regelgeving rond 
omkaderingsmechanisme kleine types 

- Voorstelling werking ONW in Odissee  voor derdejaarsstudenten in het vak onderwijskunde op 
19/11.  

- Deelname aan netwerkdagen op uitnodiging van scholen of scholengemeenschappen 
(basisonderwijs Pajottenland op 28/05/2019, basisonderwijs Brussel op 11/06/2019) 

 
Deze occasionele overlegmomenten vinden plaats op uitnodiging, of worden georganiseerd in samenspraak 
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met betrokken partners rond actuele vragen of thema’s (samenwerking rond ondersteuning type 7).  
Wanneer deze thema’s voldoende actueel blijven, dan worden overlegmomenten verdergezet.   
 

 

6.2. Communicatie 
Naast samenwerkingsplatformen en overlegorganen ontwikkelt het ONWWBB ook een 
communicatiebeleid.  Het ondersteuningsnetwerk investeert op verschillende manieren in verschillende 
communicatiekanalen.  Deze kanalen worden ingezet in functie van een uitvoering of optimalisering van het 
uitvoeren van haar opdracht.   
 

6.2.1. Website 
Een eerste communicatiekanaal van het ondersteuningsnetwerk is haar website, 
http://www.onwwbb.com.nu/, ontworpen via het gratis wix.com website builder.   
 

Beleidsperspectief 2019-2020 
Voor de klankbordgroepen wordt gestreefd naar een meer uitgebreide aanwezigheid:  

- Door het herbekijken van de communicatiekanalen voor uitnodiging 
- Door nieuwe invulling, waarbij meer aandacht besteed wordt aan de mogelijke winst / 

ondersteuning voor de gewone scholen; met het oog op de ontwikkeling van meer concrete 
tools voor op de klasvloer (minder meta-denken).  De laatste klankbordgroep stelt volgende 
mogelijke thema’s voor: planning, ondersteuningsdocumenten, transparantie, communicatie, 
verwachtingen, inbouwen overleg, verslaggeving en recht op ondersteuning, … 
Het beheerscomité denkt mee na over het prioriteren van thema’s.  

- Er wordt nagedacht over het mee betrekken van ook andere ONW-partners 
(schoolbegeleiders, CLB’s, …) 

- Er wordt nog steeds veel aandacht besteed aan elkaar leren kennen, informeren, 
rolverduidelijking, afstemmen van verwachtingen, … 

- Werkvormen worden opnieuw bekeken 
 
Het overleg met de directies van de scholen voor buitengewoon onderwijs wordt in 2019-2020 
verdergezet.  Er wordt verder nagedacht over vertegenwoordiging vanuit de partnerschappen.   
 
Het overleg tussen het ONW en de CLB’s wordt in 2019-2020 verdergezet.  Er wordt verder nagedacht 
over de insteek van dit overleg (beleid of werkvloer) en over de vertegenwoordiging vanuit de 
partnerschappen.   
 
De netwerkoverstijgende samenwerkingen zullen ook in 2019-2020 verdergezet worden.   

http://www.onwwbb.com.nu/
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De website vermeldt contactgegevens, informeert (over visie, missie, principes, nieuws, vacatures…).  
Sinds november 2018 wordt de website ook als interface gebruikt voor de aanmelding van 
ondersteuningsvragen.   
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De aanmelding via de website laat toe dat gewone scholen via één beweging administratieve en 
inhoudelijke informatie doorgeven en de verslaggeving aan het ondersteuningsnetwerk bezorgen.  De 
website-aanmelding creëert dus een vereenvoudiging van de aanmeldprocedure voor de scholen. 
 
Aanmelding via de website laat eveneens toe dat de doorgegeven informatie rechtstreeks in de database 
(Caspio) van het ondersteuningsnetwerk wordt aangevuld.  Ook de verwerking van de gegevens door het 
zorgloket wordt daarmee vereenvoudigd.   
 

6.2.2. Facebookpagina 
Een ander communicatiekanaal naast de website is de Facebookpagina van het ondersteuningsnetwerk.   
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Op deze pagina worden op regelmatige tijdstippen nieuwsberichten gepost.  Openstaande vacatures 
worden vermeld.  Er wordt gelinkt naar de externe nieuwsbrieven.   
 

6.2.3. Externe nieuwsbrief 
Naast website en facebook schrijft het ondersteuningsnetwerk ook externe nieuwsbrieven: 

□ om bepaalde nieuwsberichten onder de aandacht te brengen,  
□ om informatie te verspreiden bij partners en geïnteresseerden,  
□ om inhoudelijke uitwerkingen te communiceren,  
□ om veranderde regelgeving aan te kondigen en toe te lichten 
□ met praktische en organisatorische mededelingen 

 
Deze nieuwsbrieven verschijnen rond (voor of na) iedere schoolvakantie en/of bij dringende of 
noodzakelijke mededelingen (zoals de mededelingen rond organisatie van ondersteuning op het einde van 
het schooljaar).   
 
Het ondersteuningsnetwerk publiceerde het voorbije schooljaar een nieuwsbrief in september, november, 
januari, maart, mei en juni. De nieuwsbrieven worden ook telkens beschikbaar gesteld op de website .  De 
verzending van de externe nieuwsbrieven gebeurt via Mailchimp.  Momenteel zijn er 419 inschrijvers op 
de nieuwsbrief. 
 

6.2.4. Telefoon 0472/69 03 64 
Het ondersteuningsnetwerk heeft een telefoonnummer van het zorgloket, waarvoor een permanentie 
wordt voorzien.  De telefonische permanentie (evenals het onthaal) wordt verzorgd door de administratief 
medewerker, met inhoudelijke back-up door de teamcoördinatoren.  Bij afwezigheid van de administratief 
medewerker wordt de permanentie ook verzorgd door de teamcoördinatoren. 
Het ondersteuningsnetwerk verzekert telefonische bereikbaarheid van 08.30u tot 16u op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens schooldagen, en van 08.30u-12u30u op woensdag tijdens 
schooldagen.   
Voor de zomervakantie wordt een aparte regeling uitgewerkt (met bijkomende telefonische permanentie 
tijdens de eerste week van juli en tijdens de laatste week van augustus).   
 
Ongeveer 80% van de inkomende oproepen is afkomstig van ondersteuners.  Zij gebruiken het 
telefoonnummer om ziekte te melden of voor praktische en inhoudelijke vragen.  Van de overige 20% is 
ongeveer 10% van de oproepen afkomstig van de scholen voor buitengewoon onderwijs, met vragen rond 
aanstellingen, vervoersonkosten, administratieve regelingen, ….  De overige 10% van de oproepen komt 
van externen: CLB’s, zorgcoördinatoren, sollicitanten, …  Deze oproepen omvatten zowel informatieve 
vragen als (beperkt) klachten, mededelingen omtrent aanmeldingen, aanwezigheden op overleg, … (ook al 

https://onwwestbrabantbrus.wixsite.com/onwwbb/nieuws19
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wordt voor die laatste veel vaker de mail gebruikt).   
 
Naast het telefoonnummer van het zorgloket worden ook de gsm-nummers van de coördinatoren als 
communicatiemiddel ingezet.  De coördinatoren ontvangen hiervoor een maandelijkse vergoeding van 20€ 
(voor voltijdse, gedurende 10 maanden).  Deze gsm-nummers worden vooral door ondersteuners 
gebruikt. 
 
Het KOCB stelt ook twee vaste telefoonlijnen ter beschikking aan het ondersteuningsnetwerk.  Deze 
telefoonlijnen worden alleen gebruikt voor uitgaande oproepen; de nummers worden niet 
gecommuniceerd noch ingezet in het communicatiebeleid van het ONW.   

 

6.2.5. Mailcommunicatie 
Het ondersteuningsnetwerk heeft een algemeen e-mailadres: onw.westbrabantbrussel@gmail.com.   
Deze mailpostbus wordt naast de telefoon gebruik voor alle interne en externe communicatie, met zowel 
interne als externe partners, rond alle mogelijke inhouden (nieuwsbrieven, inhoudelijke vragen, praktische 
vragen en mededelingen, aanmeldingen, agenda-uitnodigingen, vragen tot deelname aan onderzoek, 
kandidaatstellingen voor vacante functies,…).   
 

  sept okt nov dec jan feb maa apr mei jun 

Gemiddelde 
antwoordtijd 2d 8u 2d 4u 1d 9u 1d 9u 

1d 
16u 1d 21u 

2d 
18u 2d 15u 2d 20u 2d 06u 

aantal ontvangen 587 600 588 713 588 730 540 624 441 583 

aantal verstuurd 669 836 494 237 294 206 186 150 178 262 

Snelste antwoordtijd 0:00:45 0:02:07 0:00:15 0:00:54 0:01:06 0:00:55 0:00:15 0:00:54 0:00:43 0:03:34 

 
Begin januari, na het vertrek van Saartje Van Dessel (administratief coördinator) wordt een bijkomend 
onw-mailadres aangemaakt: secretariaat.onwwbb@gmail.com.  Dit mailadres wordt gebruikt voor alle 
zaken rond personeelsadministratie (die eerder verliepen via het naam-adres van Saartje).   
 

  sept okt nov dec jan feb maa apr mei jun 

Gemiddelde antwoordtijd         11u24m 3d 4u 1d 3u 1d 6u 1d 3u 23u 

aantal ontvangen         91 182 229 169 225 246 

aantal verstuurd         48 148 181 135 191 197 

Snelste antwoordtijd         0:01:31 0:02:41 0:01:41 0:03:39 0:00:44 0:01:25 

 
Vaststellingen uit het overzicht van de mailcommunicatie + toelichting: 

 De antwoordtijden van mails zijn in het begin en op het einde van het schooljaar langer.  In het 
begin van het schooljaar kregen mails een automatische terugmelding met de mededeling dat 
mails binnen de 4 dagen zouden beantwoord worden.  Het ONW blijft aandacht schenken aan 
klantvriendelijkheid en correcte en transparante communicatie, evenals aan opvolging binnen een 
redelijke termijn.   

 Daling van het aantal ontvangen mails vanaf januari op het onw-mailadres (met uitzondering van 
februari) 

o Te verklaren door de creatie van een nieuw secretariaat-mailadres 
o Uitzondering februari: aanstelling nieuw administratief medewerker: vroegere collega 

stuurt mails vanuit persoonlijke adres door naar onw-mail voor verdere opvolging 

 Vanaf december: groot verschil tussen het aantal ontvangen en verstuurde mails 
o Vanaf december worden veel uitnodigingen voor bijeenkomsten via agenda-invites 

verstuurd.  Dit veroorzaakt een groot aantal terugmeldingen (ontvangen mails) waarop 

mailto:onw.westbrabantbrussel@gmail.com
mailto:secretariaat.onwwbb@gmail.com
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geen antwoord dient verstuurd te worden.  Zo zijn er bijvoorbeeld voor elke 
teamvergadering (wekelijks op woensdag) ongeveer 55 terugmeldingen van ontvangst, 
waarop geen antwoord moet verstuurd worden.  

o Aanmeldingen via de website creëren een ontvangstmail met mededeling van 
aanmelding; aanmeldingen worden verwerkt, maar niet beantwoord (tenzij bij 
onduidelijkheid, in een kleine minderheid van de gevallen) 

o Onw-mailbox wordt vaak ter info in cc toegevoegd aan mails die verstuurd worden vanuit 
de coördinatoren-mailboxen (sowieso vaak door algemeen coördinator, maar ook door 
anderen); deze informatieve mails verwachten geen antwoord 

o Ontvangst van nieuwsbrieven, reclame, nascholingen, … zonder antwoord 
o Ontvangen mails worden als nieuw geregistreerd, terwijl verschillende antwoorden in 

zelfde mailcommunicatie slechts eenmalig worden geteld 
 
Bovenstaande hypotheses verklaren voor het grootste deel het verschil tussen het aantal ontvangen en 
verstuurde mails.  De gegevens zullen ook in de toekomst verder opgevolgd en gemonitord worden.   
 
Naast de algemene mailadressen van het ONW en het secretariaat heeft elke medewerker (ondersteuner 
en/of coördinator) ook een eigen onw-mailadres dat gebruikt wordt voor werkcommunicatie.  Deze 
mailadressen zijn opgemaakt volgens structuur voornaam.onwwbb@gmail.com.  Uitnodigingen voor 
ONW-activiteiten worden als agenda-invite naar deze mailadressen verstuurd.  Ook werkagenda’s van 
ondersteuners zijn aan deze mailadressen gekoppeld, en gedeeld met het ONW.   
 

6.2.6. ONWeetje 
In december 2018 verstuurt het ONWWBB voor het eerst een ONWeetje naar alle ondersteuners.  Het 
ONWeetje wordt in het leven geroepen voor de interne communicatie binnen het ondersteuningsnetwerk.  
Het ONWeetje bevat een aantal vaste rubrieken: 

□ Gedachte van de maand 

□ Professionalisering (data en inhouden PNS, teamvergaderingen, …) 

□ Documentatie (documenten verspreid tijdens teamvergaderingen, relevante informatie, …) 

□ Familienieuws (verjaardagen, geboortes, overlijdens, …) 

□ Vacatures en aanwervingen 

□ Netwerkverbindingen (data) 

□ Eventueel: bedankjes, foto’s, speciale vermeldingen, … 

 
Het ONWeetje heeft vooral de bedoeling om vlotte en gelijkgerichte interne communicatie binnen het ONW 
te ondersteunen, om transparantie te bevorderen, om de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en 
referentiekader te ondersteunen, en om verbinding te bevorderen.    

Beleidsperspectieven rond communicatie 2019-2020 
• ONWWBB wil graag de website verder ontwikkelen, door meer inhoudelijke uitwerkingen op 

deze site te publiceren, waardoor relevant inhoud niet alleen in de nieuwsbrieven staat maar 
ook gemakkelijk kan terug gevonden worden op de website. De externe nieuwsbrief zal dan 
gebruikt worden om te verwijzen naar de website voor de uitgebreide informatie.   

• Het ONWWBB bekijkt de mogelijkheden en de kostprijs van hostingspaketten voor een meer 
geavanceerde website-basis (Wordpress). Dit maakt de website gebruiksvriendelijker, veiliger 
en gemakkelijker te onderhouden/updaten.      

• Verder onderhoud en blijvende actualisering van de Facebookpagina.  

mailto:voornaam.onwwbb@gmail.com
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Bijlagen 
 

1. Lijst met afkortingen 
 

2. Overzicht gegevensverzameling Caspio 
 

3. Overzicht invulling omkadering op 3 verschillende momenten 
 

4. Overzicht ondersteuners 2018-2019 
 

5. Overzicht niet-ingevulde vervangingen 2018-2019 
 

6. Professionaliseringsplan / structuur en invulling 
 

7. Jaarplanning teamvergaderingen 2018-2019 
 

8. Boekhouding 2017-2018 
 

9. Boekhouding 2018-2019  
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Bijlage 1: Lijst met afkortingen 

 
GV / V: gemotiveerd verslag / verslag 

GV / V IO: gemotiveerd verslag / verslag in opmaak 

GOLLD: Gericht, Ondersteuning, Leraar (als eerstelijnszorgverlener), Leerproces en het Diversiteitsdenken 

IV: inschrijvingsverslag 

KOCB: Katholieke OnderwijsCel Brussel (voorheen 

O-doc: ondersteuningsdocumenten, aan de hand waarvan ondersteuners planmatig en ondersteunend 

handelen plannen en documenteren 

ONW: Ondersteuningsnetwerk 

ONWWBB: Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel 

PNS: prioritaire nascholing 

PNS SLN: prioritaire nascholing Samenlerende Netwerken (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

PNS OIHK: prioritaire nascholing Ondersteuning in het k(w)a(d)raat (Artevelde Hogeschool) 

PNS Top-Co: prioritaire nascholing UCLL 

T7STOS: type 7 Spraak- en TaalOntwikkelingsStoornis 

T7AUD: type 7 Auditieve beperking 
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Bijlage 2: Overzicht gegevensverzameling Caspio 
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Bijlage 3: Overzicht aanstellingen 23/8, 4/4, 30/6 

 
 
 

Weggelaten omwille van privacygevoelige informatie 
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Bijlage 4: Overzicht ondersteuners 2018-2019 

 
 
 

Weggelaten omwille van privacygevoelige informatie 
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Bijlage 5: Overzicht niet-ingevulde vervangingen 2018-2019 

 
 

  

Niet ingevulde vervangingen - wervingsambten bestuurs- en onderwijzend personeel

aantal 

dagen

aantal 

uur

dagen 

vervangen

uur 

vervangen

dagen 

vervangen

uur 

vervangen
vervanging

seenheden
inzet?

aantal 

dagen

ONWWBB Contractuele school
168 20 122 13 1774 20 88,7
302 4 1208 20 60,4

91 18 1638 18 91
188 22 4136
303 11 30 11 280 5 1603
206 4 824
201 22 4422

64 11 704
165 20 3300

66 11 726
10 20 200
57 18 1026
32 24 768
17 20 340

Totaal 22669
SALDO 22669

ONWWBB

Afwezigheidsperiode
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Bijlage 6: Professionaliseringsplan / structuur en invulling 
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PROFESSIONALISERING 

Waarom?  
 
DOEL = Professionalisering 
 

AANBOD 

    
Waarom? Wat? Hoe?    Wanneer? Waar? 

  
Expertisecel:  
 

  

Ik krijg ondersteuning bij casussen waarmee ik 
vastloop vanuit mijn expertisecel. 

 Casusbespreking 17/10  

Ik krijg ondersteuning bij casussen waarmee ik 
vastloop vanuit andere expertisecellen. 

 (Casusgerelateerde) werkvragen 
over expertisecellen heen. 

  

  Delen van inhouden   

  Materialenbeurs 21/11  

  Uitwisseling expertise team 17/10  
Ik krijg zicht op welke informatie gegeven wordt in de 
lerende netwerken van mijn expertise. 

 Uitwisseling lerende netwerken 21/11  

Ik expliciteer mijn aanpak en geef handvaten aan mijn 
collega’s om een de doelgroep van mijn expertisecel 
te ondersteunen. 

 Draaiboek opstellen   

    

  
Miniteam: 
 

  

Ik maak een (her)verdeling obv inhoudelijke 
argumenten binnen mijn miniteam. 

 Leerlingenverdeling 10/10  21/11  05/12  09/01  23/01  
13/02  27/02  20/03  03/04  
08/05  22/05  05/06  19/06 

SAVIO Dilbeek, 
behalve 05/06 

Ik krijg ondersteuning bij casussen waarmee ik 
vastloop vanuit mijn miniteam. 

 Casusbespreking 07/10  
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Ik krijg ondersteuning bij werkvragen waarmee ik 
vastloop vanuit mijn miniteam. 

 Werkvraag   

  Input   
Ik krijg zicht op welke informatie gegeven wordt in de 
andere prioritaire nascholingen. 

 Uitwisseling nascholing 21/11  

    

    

  
Aanvangsbegeleiding: 
 

  

Ik krijg zicht op de basisafspraken van het ONW.   Startinformatie Groep 1: 28/8   
Groep 2: ???   
Groep 3: 25/9   

KOCB 

Ik krijg zicht op hoe zorg invullen adhv het 
zorgcontinuüm. 

 Basisvorming zorgcontinuüm Groep 1: 19/9 
Groep 2: 19/9 
Groep 3: 25/9 

KOCB 

Ik krijg zicht op hoe andere starters het werk als 
ondersteuner invullen. 

 Deling Groep 1: 4/9 
Groep 2: 4/0 
Groep 3: 9/10 

KOCB 

Ik krijg zicht op hoe een meer ervaren ondersteuner 
de job invult. 

 Meelopen   

    

    

  
Prioritaire nascholing: 
 

  

  (Samen)lerende netwerken 3/10  14/11  19/12 30/1  13/3  15/5  

  Topco 13/11  8/1  12/3  14/5  4/6  

  Ondersteuning in (het) 
k(w)a(d)raat 

14/11  19/12  16/1  13/3  15/5  

    

    

 Vorming:    
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  Ondersteuningsplan: beeldvorming  SAVIO Dilbeek 

  Ondersteuningsplan: doelen - 
acties 

10/10 SAVIO Dilbeek 

  Ondersteuningsplan: evalueren en 
bijsturen 

07/11  

  schoolbezoek 23-25/10  

  workshop naar keuze 23-25/10  

    

    

 Eigen professionalisering: 
 

  

  Via het POP: Persoonlijk 
ontwikkelingsplan 

 

  

  zelfreflectie binnen eigen 
professioneel handelen 

  

  Interne focus   

  Externe focus   

    

 Lerende netwerken   

    

    

 Teambuilding 
 

24/10  

    

    

 

 

COACHING 

Coachingsgesprekken:  
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Waarom?  

professionalisering via begeleiding rond:  
 werkvragen 

 onduidelijkheden 

 valkuilen 

 visie 

 coaching 

 ... 
 
Wat? Hoe?  

 adhv coachingsgesprekken met teamcoördinator en PBC 

 verslag wordt gemaakt door teamcoördinator en gedeeld met ondersteuner 

 door ondersteuner te registreren in POP 
 
Wanneer? Waar? 

 in KOCB op vaste momenten 

 op vraag van ondersteuner 

 op vraag van teamcoördinator en/of PBC 

 kan individueel of in groep 

 

OPVOLGING 

Opvolgingsgesprekken: 
 
Waarom?  

 directie krijgt zicht op functioneren van ondersteuner 

 ondersteuner krijgt zicht op zijn functioneren in het ondersteuningsnetwerk 
 
Wat? Hoe?  

 werkpunten van de ondersteuner worden opgesteld 

 opvolging van de werkpunten van de ondersteuner 

 adhv opvolgingsgesprekken met directie en algemene coördinator 
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 verslag wordt gemaakt door ondersteuner en gedeeld met de betrokkenen 

 mogelijks door ondersteuner te registreren in POP 

 
Wanneer? Waar?  

 in de administratief verankerde school of KOCB 

 op vraag van algemene coördinator en/of directie 

 individueel  

 

CONTRACTEVALUATIE 

 
Contractevaluatiegesprek: 
 
Waarom?  

 bespreken van het functioneren van ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk 

 ondersteuner krijgt zicht op zijn functioneren in het ondersteuningsnetwerk 
 
Wat? Hoe?  

 het functioneren, inclusief werkpunten van de ondersteuner worden besproken 

 adhv gesprekken met directie  

 verslag wordt gemaakt door directie en gedeeld met ondersteuner 

 mogelijks door ondersteuner te registreren in POP 

 
Wanneer? Waar?  

 in de administratief verankerde school  

 op vraag van algemene coördinator en/of directie 

 individueel  
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Bijlage 7: Jaarplanning teamvergaderingen 2018-2019 

SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 
TOP-CO 

 11/9 

 13/11 
(Samen)lerend netwerk 

 Kernteam 

 21/9 

 3/10 

 14/11 

 19/12 

 Allemaal 

 3/10 

 14/11 

 19/12 
Ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat 

 14/11 

 19/12 
Geen team (dus ondersteuning op de scholen voor de ondersteuners die op 
dat moment niet naar een prioritaire nascholing moeten) 

 3/10 

 14/11 

 19/12 
Teamvergadering 

 12/9 - 19/9 - 26/9 

 10/10 - 17/10 

 7/11 - 21/11 - 28/11 

 5/12 - 12/12 
Vormingsdagen 

 23/10 - 24/10 - 25/10 

 
LNWT2: Lerend netwerk T2 
LNWT3: Lerend netwerk T3 

Z    1  M    1            week 40  D    1             Allerheiligen  Z    1 

Z    2  D       2 LNWT2  V    2             Allerzielen  Z    2 

M    3            week 36  W      3  Geen team SLN 2  Z    3  M    3        week 49 

D    4  D    4  Z    4  D    4 LNWT2 

W     5 Bezoek scholen 
BuO 

 V    5  M    5            week 45  W    5 Team 

D    6  Z    6  D    6  D    6 

V    7  Z    7  W      7  Team  V    7 

Z    8  M    8        Vrije dag    week 41  D    8  Z    8 

Z    9  D    9  V    9  Z    9 

M    10            week 37  W     10 Team  Z    10  M    10        week 50 

D    11 TOP-CO  D    11  Z    11            Wapenstilstand  D    11 

W     12  Team  V    12  M    12            week 46  W    12 Team 

D    13  Z    13  D    13 TOP-CO  D    13 

V    14  Z    14  
W     14 Geen team OIHK 
1  SLN 3 

 V    14 

Z    15  M    15            week 42  D    15  Z    15 

Z    16  D    16  V    16  Z    16 

M    17        week 38  W     17 Team  Z    17  M    17        week 51 

D    18  D    18  Z    18  D    18 

W     19 Team  V    19  M    19        week 47  
W     19 Geen team OIHK 2 
SLN4 

D    20  Z    20  D    20  D    20 

V     21 SLN 1  Z    21  W     21 Team  V    21 

Z    22  M    22        week 43  D    22  Z    22 

Z    23  D     23  Vormingsdagen  V    23  Z    23 

M    24        week 39  W     24 Vormingsdagen  Z    24  M    24        Kerstvakantie 

D    25  D     25 Vormingsdagen  Z    25  D    25        Kerstmis 

W     26 Team  V    26  M    26        week 48  W    26        week 52 

D    27  Z    27  D    27  D    27 

V    28  Z    28  W     28 Team  V    28 

Z    29  M    29        Herfstvakantie  D    29  Z    29 

Z    30  D    30        week 44  V    30  Z    30 

  W    31    M    31 
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JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI 
D    1        Nieuwjaar V         1 Vrije dag V    1 M    1            week 14 W    1        Dag van de Arbeid Z    1 

W    2        week 1 Z    2 Z    2 D    2 D    2 Z    2 

D    3 Z    3 Z    3 
W       3 Team (MT5 zet 
klaar) 

V    3 M    3        week 23 

V    4 M    4            week 6 M    4            Krokusvakantie D    4 Z    4 D        4 TOP-CO 

Z    5 D    5 D    5            week 10 V    5 Z    5 W       5 Team (MT6 zet klaar) 

Z    6 
W        6 Team (MT4 zet 
klaar) 

W    6 Z    6 M    6        week 19 D    6 

M    7        week 2 D    7 D    7 Z    7 D    7 V    7 

D     8 TOP-CO V    8 V    8 M    8            Paasvakantie W       8 Team (MT5 zet klaar) Z    8 

W     9 Team Z    9 Z    9 D    9          week 15 D    9 Z    9        Pinksteren 

D    10 Z    10 Z    10 W    10 V    10 M    10        Pinkstermaandag 

V    11 M    11            week 7 M    11            week 11 D    11 Z    11 D    11        week 24 

Z    12 D    12 D      12 TOP-CO V    12 Z    12 
W      12 Team (MT6 zet 
klaar) 

Z    13 
W     13 Team (MT4 zet 
klaar) 

W      13 Geen team  SLN6 
OIHK4 

(MT5 zet klaar) 
Z    13 M    13        week 20 D    13 

M    14          week 3 D    14 D    14 Z    14 D      14 TOP-CO V    14 

D    15 V    15 V    15 M    15        week 16 
W      15 Geen team OIHK5+AT 
SLN9 LNWT2 (MT6 zet klaar) 

Z    15 

W     16 Team Z    16 Z    16 D    16 D    16 Z    16 

D    17 Z    17 Z    17 W    17 V    17 M    17        week 25 

V    18 M    18        week 8 M    18        week 12 D    18 Z    18 D    18 

Z    19 
D      19 Vormingsdagen 
(MT4 zet klaar) 

D      19 LNWT2 V    19 Z    19 
W      19 Team (MT6 zet 
klaar) 

Z    20 
W     20 Vormingsdagen 
(MT4 zet klaar) 

W      20 Team (MT5 zet klaar) Z    20 M    20        week 21 D    20 

M    21        week 4 
D      21 Vormingsdagen 
(MT4 zet klaar) 

D    21 Z    21        Pasen D    21 V    21 

D    22 V    22 V    22 M    22        Paasmaandag W      22 Team (MT6 zet klaar) Z    22 

W     23 Geen team 
Inspiratiedag 

Z    23 Z    23 D    23        week 17 D    23 Z    23 

D    24 Z    24 Z    24 
W      24 Team (MT5 zet 
klaar) 

V    24 M    24        week 26 

V    25 M    25        week 9 M    25        week 13 D    25 Z    25 D    25 

Z    26 D    26 D    26 V    26 Z    26 
W      26 Team (MT6 zet 
klaar) 

Z    27 
W      27 Team (MT4 zet 
klaar) 

W      27 Team (MT5 zet klaar) Z    27 M    27        week 22 D    27 
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M    28        week 5 D    28 D    28 Z    28 D    28 V    28 

D      29 LNWT2  V    29 M    29        week 18 W      29 Team (MT6 zet klaar) Z    29 

W     30 Geen team SLN 
5  OIHK 3 

 Z    30 D    30 SLN 8 13-16u D    30        O.L.H.-Hemelvaart Z    30 

D    31  Z    31  V    31  

 

Prioritaire nascholing 
 
TOP-CO: 8/1, 12/3, 14/5, 4/6 
OIHK: 30/1, 13/3, 15/5 
SLN  

 Allemaal: 13/3, 15/5 

 Kernteam: 30/1, 
13/3, 30/4, 15/5 

 

Geen team 
 
dus ondersteuning op de scholen voor de ondersteuners die op dat 
moment niet naar een prioritaire nascholing moeten 

 23/1 (inspiratiedag voor iedereen) 

 30/1 

 13/3 

 15/5 

Teamvergaderingen en vormingsdagen 
 
Team (= Teamvergadering): Verplichte aanwezigheid voor 
alle ondersteuners 

 LV = Leerlingverdeling 

 
Vormingsdagen: Verplichte aanwezigheid voor alle 
ondersteuners (meld dit op je scholen) 

Lerende netwerken 
 
LNWT2: Lerend netwerk T2 
LNWT3: Lerend netwerk T3 
 
Te volgen door alle 
deelnemende ondersteuners. 
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Bijlage 8: Boekhouding 2017-2018 
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Kilometervergoeding dienstverplaatsing auto 2505,34 15132,98 397,04 0,00 289,36 16848,78 556,69 4865,34

Openbaar vervoer dienstverplaatsing 66,80 459,50 20,00 0,00 326,00 1549,10 177,08

Openbaar vervoer woon-werkverkeer 0,00 0,00

Fietsvergoeding coördinator / ondersteuner 0,00 10,09 52555,04

Omniumverzekering 1161,47 12,66 12,66 75,96 0,00 48,00

IDEWE / Liantis 592,62 84,76 84,76 508,56 129,54 169,32

GSM en laptop coördinatoren 594,00 330,00

GSM algemeen coördinator 308,07

GSM-kosten ondersteuners verbonden aan BuSO 647,91 84,00

Telefoonkosten 170,32 501,44

Zorgtweedaagse coördinatoren: zie factuur 270,00 380,00

Sprekers vorming 1488,55

Gebruik vergaderzalen en lokalen 0,00 1054,00 0,00 3000,00 580,49

Onkosten koffie en verbruik 121,20 517,33 161,60 150,65

Kopies (coördinatiecel) 0,00 13,95 37,26 97,71

Post- en andere kosten 135,80 11,59

Kantoorbenodigdheden 33,99

Globaal totaal 2572,14 19129,43 9350,94 2169,79 97,42 615,36 18982,40 686,23 6532,34 3268,03 2721,13 66125,21

Totaal aantal ON / jaarverslag 2017-2018 5 14 3 2 2 11 2 12 3 7

Totaal aantal FTE / februari 2018 3,764 13,49 1,325 0,23 0,415 7,189 0,73 12,071 0,687 3,41

9350,94



 

56 
 
 

UITGAVEN 2017-2018 - 30/09/2019 

BuSO 
Maria 
Assumpt
a Opwijk 

Kilometervergoeding dienstverplaatsing auto 
  

Openbaar vervoer dienstverplaatsing 
  

Openbaar vervoer woon-werkverkeer   

Fietsvergoeding coördinator / ondersteuner 
  

Omniumverzekering    

IDEWE / Liantis 
  

GSM en laptop coördinatoren    

GSM algemeen coördinator   

GSM-kosten ondersteuners verbonden aan BuSO   

Telefoonkosten   

Zorgtweedaagse coördinatoren: zie factuur   

Sprekers vorming   

Gebruik vergaderzalen en lokalen 
  

Onkosten koffie en verbruik   
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Kopies (coördinatiecel)   

Post- en andere kosten   

Kantoorbenodigdheden   

Globaal totaal 
  

Totaal aantal ON / jaarverslag 2017-2018   

Totaal aantal FTE / februari 2018   
 

 
  



 

58 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

IN
KOM

ST
EN

 2
017

-2
018

 - 
30/0

9/
20

19

BuSO
 M

ar
ia 

Ass
um

pta
 O

pw
ijk

BuSO
 D

on B
osc

o

BuSO
 K

I W
olu

w
e

BuSO
 C

ar
dijn

sc
hool

BuSO
 Si

nt-F
ra

ncis
cu

s -
 A

LG
EM

EEN

BuBaO
 S

in
t-F

ra
ncis

cu
s

BuBaO
 S

PES

BuLO
 S

in
t-J

oze
fsc

hool

BuLO
 D

on B
osc

o

BuLO
 Si

nt-F
ra

ncis
cu

s

BuLO
 Si

nt-V
ict

or

BuBaO
 K

I W
olu

w
e b

ubao

KOCB
Pedag

ogi
sc

he b
ege

le
id

in
gs

die
nst

Glo
baal

 to
ta

al

vervoerskosten 2017 39682,60 4480,19 2001,96 42096,39 1917,49

vervoerskosten voorschot 2018 9920,65 1120,05 500,49 10524,1 479,37 112723,29

toelagen ondersteuningsmodel 2017-2018 15804,17 6531,31 2741,54 1773,94 31930,87 52411,78 2741,54 14836,54 128771,69

vormingsbudget per ondersteuner

(66,189€/FTE bubao of 97,584€/FTE buso ) 367,31 1316,41 129,30 22,44 27,46844 475,83272 0 48,318 798,96742 45,47184 225,70449 3457,22033

Globaal totaal 16171,48 1316,41 56263,86 8364,22 4303,86 85027,19 0,00 48,32 55607,61 2787,01 15062,24 0,00 0,00 244952 244952,20

FTE 3,764 13,49 1,325 0,23 0,415 7,189 0,73 12,071 0,687 3,41 43,311
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Bijlage 9: Boekhouding 2018-2019 

 
 

 


