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Inleiding en regelgevend kader 

Vanaf het schooljaar 2017-2018 gaat een nieuw ondersteuningsmodel voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften van start in scholen van het gewoon basis- en secundair 
onderwijs. Dit betekent dat vanaf 1 september 2017 scholen voor leerlingen met een 
(inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag ondersteuning kunnen aanvragen (omzendbrief 
NO/2017/02).  

De organisatie van de ondersteuning varieert voor 2 groepen van leerlingen: 

 voor leerlingen met een verstandelijke (type 2), motorische (type 4), visuele (type 6) 
of auditieve (type 7) beperking: samenwerking tussen scholen voor gewoon en 
buitengewoon onderwijs; 

 voor leerlingen met een oriëntering naar type basisaanbod (dat voormalige types 1 en 
8 vervangt), met een emotionele of gedragsstoornis (type 3), of een 
autismespectrumstoornis (type 9): vorming van regionale ondersteuningsnetwerken.  

Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel voorziet, als regionaal netwerk van scholen 
voor gewoon en buitengewoon onderwijs, ondersteuning van de gewone scholen in de 
begeleiding van leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van: 

 type basisaanbod 

 type 3 

 type 9 

Aangezien de scholen voor buitengewoon onderwijs met expertise in type 2 voor de regio 
ingekanteld zijn in het ondersteuningsnetwerk voorzien deze voor het 
ondersteuningsnetwerk ook ondersteuning in de begeleiding van leerlingen met een 
gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van: 

 type 2 

In schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 maakt de regelgeving een onderscheid tussen 
gemotiveerde verslagen of (inschrijvings)verslagen voor type 7 STOS (spraak- of 
taalontwikkelingsstoornis) enerzijds en type 7 auditief (auditieve beperking) anderzijds. De 
ondersteuning voor type 7 STOS wordt tot en met schooljaar 2018-2019 georganiseerd 
vanuit de regionale ondersteuningsnetwerken.  

Vanaf september 2019 wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen T7STOS en type7 
auditief voor de omkadering en voor de organisatie. Dit betekent dat voor T7 - dus met 
inbegrip van STOS - ondersteuning kan aangevraagd worden aan scholen voor 
buitengewoon onderwijs met aantoonbare expertise in type 7. Wegens de opgebouwde 
expertise in type 7 STOS binnen het ondersteuningsnetwerk wordt als overgangsmaatregel 
en in een uitdoofscenario nog ondersteuning voorzien voor scholen in de begeleiding van 
leerlingen met een gemotiveerd verslag of (inschrijvings)verslag van: 

 type 7 STOS 

Concreet betekent dit dat scholen voor gewoon onderwijs voor leerlingen met spraak- of 
taalontwikkelingsstoornis die eerder ondersteuning kregen vanuit het 
ondersteuningsnetwerk, die ondersteuning verder kunnen aanvragen bij het 
ondersteuningsnetwerk. Ze kunnen ook kiezen voor een school voor buitengewoon 
onderwijs met expertise in type 7 buiten het ondersteuningsnetwerk. Nieuwe 
ondersteuningsvragen worden sowieso doorverwezen naar scholen voor buitengewoon 
onderwijs. Het ondersteuningsnetwerk maakt werkafspraken rond doorverwijzing en warme 
overdracht met het ondersteuningsteam type 7 van het Koninklijk Instituut Woluwe.  
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Vanaf september 2019 verandert eveneens de wijze waarop omkadering wordt bepaald voor 
ondersteuning vanuit type 2, 4, 6 en 7 (decreet van 5 april 2019 betreffende het onderwijs 
XXIX).  

De bijzondere situatie die is ontstaan in het onderwijs door de COVID-19 crisis heeft geleid 
tot de formulering van een aantal tijdelijke regels via volgende regelgeving: 

 2020-05-29 - Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het 
onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (II). - B.S. 2020-06-02 

 2020-05-08 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende 
maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19. - B.S. 2020-06-02 

Eventuele invloed hiervan op beleidskeuzes en/of doelen wordt verder in het verslag geduid. 

Ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel (ONW027) voorziet in 2019-2020 
ondersteuning voor scholen die zich hebben aangemeld bij het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten.  

Dit jaarverslag geeft een overzicht van aantallen, cijfers en middelen, inhoudelijke keuzes en 
beleidsplanning voor schooljaar 2019-2020 en formuleert beleidsprioriteiten voor schooljaar 
2020-2021.  

  

https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020041464&lang=nl&utm_medium=email&utm_source=moniteur
https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020041464&lang=nl&utm_medium=email&utm_source=moniteur
https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020041539&lang=nl&utm_medium=email&utm_source=moniteur
https://www.stradalex.com/?page=Stradalex.Controller.PublicHome&action=display&nav=monitorHome&goto=2020041539&lang=nl&utm_medium=email&utm_source=moniteur
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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 2019-2020 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) 

 

167 scholen gewoon onderwijs (samenstelling terug te vinden via 
http://www.agodi.be/ondersteuningsnetwerk, 25 mei 2020) 

 

CLB’s: 

 VCLB Pieter Breughel 

 VCLB Halle 

 VCLB Noord-West-Brabant 

 VCLB Ninove 

 

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 Sarah Walschot, 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. 

Het beheerscomité overlegt over, bekrachtigt en beslist over beleidslijnen met betrekking tot 
de verschillende beleidsdomeinen binnen het ondersteuningsnetwerk: 

 Algemeen beleid 

 Ondersteuningsbeleid 

 Personeel en professionalisering 

 Financieel en materieel beleid 

 Communicatie en samenwerking 

In 2019-2020 kwam het beheerscomité 9 maal bijeen (ongeveer op maandelijkse 
basis)1. Wegens de bijzondere maatregelen naar aanleiding van de corona-crisis gingen de 
vergaderingen vanaf maart deels door via online platform en/of met opvolging via 
PowerPointpresentaties. De resultaten van beleidsbeslissingen worden verwerkt in dit 
jaarverslag.  
 

                                                
1 Data beheerscomité 2019-2020: 22/08, 23/09, 25/10, 22/11, 17/01, 14/02, 03/04, 08/05, 12/06. 
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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 in schooljaar 2019-2020 uit als volgt: 

 

Algemeen coördinator 

 Kerlijn Quaghebeur (100%) 

Teamcoördinatoren  

 Jan Rottier tot en met 08/5, Katrijn Bertrands vanaf 09/5 (100%) 

 Stijn Kerkhofs (100%) 

 Lieve Buelens (80%) 

 Karolien De Leemans (50% tem 31/12, 100% vanaf 01/1) 

Administratief medewerker 

 Malika Zekri (70%) 

Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling: 

 Joke Boeckx en Aafke De Leeuw (50%). 

De coördinatiecel vergadert wekelijks (donderdagvoormiddag) via een coördinatorenoverleg 
en in een zorgloket (donderdagnamiddag).  

Tijdens het coördinatorenoverleg maakt de coördinatiecel afspraken, deelt ze informatie 
en/of neemt ze beslissingen over volgende onderwerpen en inhouden: 

 beslissingen van het beheerscomité (voorbereiding, verwerking, uitvoering) 

 afspraken vanuit partnerschappen (voorbereiding, verwerking, uitvoering) 

 professionalisering 

 personeelszaken (aanstellingen, vacatures, verlofaanvragen, …) 

 communicatie 

 samenwerkingen 

 planning en organisatie (miniteams, teamvergaderingen, …) 

 visie en principes met betrekking tot ondersteuning 
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De algemeen coördinator maakt de agenda op van het coördinatorenoverleg, 
teamcoördinatoren nemen verslag. De voorbereiding of verdere uitwerking van 
agendapunten (voor of na afspraken, beslissing of informeren) gebeurt voor of na het 
overleg, in wisselende samenstelling door duo of trio van coördinatoren (teamcoördinatoren 
en/of algemeen coördinator). De samenstelling van deze duo’s of trio’s hangt af van de 
inhouden en kan uitgebreid worden met een pedagogisch begeleider 
competentieontwikkeling.  

De verantwoordelijkheden voor de inhouden worden (in tegenstelling tot eerdere werking in 
2018-2019) niet meer parallel verdeeld tussen de teamcoördinatoren. Inhouden worden 
steeds meer op basis van noden en behoeften vanuit het netwerk, inhoudelijke sterktes 
(opdrachtvolume, eerder verworven competenties en doorlopende trajecten) gedefinieerd en 
toegewezen. Het coördinatorenoverleg zet verder in op de explicitering van de inhoudelijke 
verantwoordelijkheden en taakverdeling, en blijft ondertussen in haar overleg ook inzetten op 
goede afstemming. Waar visieontwikkeling eerder gebeurde tijdens het overleg zelf, wordt dit 
steeds meer en specifieker apart voorbereid. Voorstellen worden besproken tijdens het 
coördinatorenoverleg en voorgelegd aan het beheerscomité ter goedkeuring.  

Tijdens de periode van online werken en thuiswerk naar aanleiding van de opgelegde 
corona-maatregelen organiseert de coördinatiecel het overleg online (via MS Teams). 
Overlegmomenten worden aangevuld met online afstemmingsvergaderingen ’s morgens 
(van 9-9.30u), naargelang de actualiteit en noodzaak tot afstemmen. Naarmate de 
maatregelen worden versoepeld, worden online vergaderingen afgewisseld met fysieke 
bijeenkomsten op het KOCB. 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 

 Beeldvorming school voor zover relevant voor vormgeving ondersteuning  
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Beleidsperspectief 2020-2021 

Het coördinatorenoverleg plant verder in te zetten op de explicitering van de inhoudelijke 
verantwoordelijkheden en taakverdeling van de coördinatoren. Deze afspraken zullen 
geëxpliciteerd en gedefinieerd worden binnen de verschillende beleidsdomeinen. Er zal 
rekening gehouden worden met de werkvolumes van de verschillende betrokkenen. 

Naar aanleiding van de opstart van de focusondersteuning in 2020-2021 (zie hoofdstuk 3) 
zal het zorgloket mee bekijken bij welke ondersteuningsvragen al dan niet bijkomende 
focusondersteuning gewenst is en op welke manier deze focusondersteuning zal worden 
ingezet. 

2.3. Organisatie scholen en ondersteuners 

Voor de verwerking van ondersteuningsvragen en de vertaling naar concrete ondersteuning 
organiseert het ondersteuningsnetwerk West-Brabant-Brussel zich sinds 2019-2020 in 8 
miniteams.  

Deze miniteams zijn in eerste instantie groeperingen van scholen. De 167 gewone scholen 
van het ondersteuningsnetwerk worden met andere woorden toegewezen aan miniteams. 
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 2020) 

 Een combinatie van Brusselse 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 volgende 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 ondersteuners binnen miniteam/groep scholen 

 Verschillende deskundigheden per miniteam (deskundigheid in inhouden van 
ondersteuningsvragen (ondersteuningsgroep), eerder verworven deskundigheid 
(zowel binnen ONW als voor aanstelling in ONW), diploma-gerelateerde 
deskundigheid, professionele (voor)ervaring, bijkomende opleidingen, …) 

 Verschillende profielen per miniteam (starters, schoolbankverlaters, voorervaring in 
buiten/gewoon onderwijs, bachelor-master, kleuter-lager-secundair, 
voltijdse/deeltijdse opdracht, …) 

 Dynamieken binnen miniteams  

 Woonplaats van ondersteuners 

Naast groepering in miniteams in functie van ondersteuning worden ondersteuners ook 
gegroepeerd in functie van professionalisering en verdieping van deskundigheid, uiteraard 
eveneens in functie van het versterken van de kwaliteit van ondersteuning. Zo maken 
ondersteuners deel uit van ondersteuningsgroepen (op basis van eigen voorkeur, 
voorgeschiedenis, knowhow en/of evenwichten binnen miniteams of expertisecellen). 
ONWWBB streeft naar vertegenwoordiging uit elke ondersteuningsgroep in elk miniteam, om 
zo in elk miniteam maximale multidisciplinariteit te kunnen waarborgen. De 
ondersteuningsgroepen hebben als doel de deskundigheid van ondersteuners met 
betrekking tot specifieke inhouden van ondersteuningsvragen te verbreden en te verdiepen 
in functie van professionele inzet in de scholen van ondersteuning.  
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ONWWBB richt 7 ondersteuningsgroepen in: 

 Ondersteuningsgroep cognitief vertraagde ontwikkeling (OG CVO) 

 Ondersteuningsgroep gedrag en emotie (OG GE) 

 Ondersteuningsgroep aandacht en werkhouding (OG AW)  

 Ondersteuningsgroep sociale communicatie en interactie (OG SCI) 

 Ondersteuningsgroep spraak en taal (OG ST) 

 Ondersteuningsgroep lezen en schrijven (OG LS)  

 Ondersteuningsgroep wiskunde en wetenschappen (OG WW) 

Om tegemoet te komen aan een verdere nood aan inhoudelijke verdieping die minder gelinkt 
is met inhouden van ondersteuningsvragen maar meer met specifieke didactiek of aanpak bij 
ondersteuning richt ONWWBB in 2019-2020 ook interne lerende netwerken (LNW) in. 
Ondersteuners kiezen zelf binnen welk lerend netwerk ze expertise willen uitbouwen, op 
basis van hun eigen POP (professioneel ontwikkelingsplan). De lerende netwerken gaan 
vooral in het eerste trimester aan de slag. ONWWBB definieert 5 interne lerende netwerken: 

 LNW leerkrachtgerichte ondersteuning en coaching 

 LNW M-cirkel en planmatig handelen 

 LNW diversiteit, inclusie, IAC 

 LNW secundair onderwijs 

 LNW kernteam samenlerende netwerken2 

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. 

Beleidsperspectief 2020-2021 

Net zoals in schooljaar 2019-2020 verwacht ONWWBB ook voor schooljaar 2020-2021 een 
stijging in het aantal ondersteuners binnen ONWWBB. Deze stijging heeft vooral te maken 
met de laatste geleidelijke toevoeging van GON-begeleidingseenheden aan het pakket 
lestijden/lesuren en uren, maar ook met een verhoging van de gegarandeerde omkadering 
vanaf het schooljaar 2020-2021. Deze verwachte stijging is aanzienlijk (van ongeveer 65 
FTE naar ongeveer 95 FTE) ondanks de verwachte daling van de omkadering voor de kleine 
types, ten gevolge van de uitdoof van ondersteuning T7STOS door ONWWBB (teldatum 
1/10/2020). 

De uitbreiding van het aantal ondersteuners zal aangewend worden om de bestaande 8 
miniteams aan te vullen en te versterken tot een maximum van 12 leden per miniteam. De 
omkadering voor ondersteuning van vragen vanuit verslaggeving type 2 wordt apart 
verrekend (wordt toegevoegd aan miniteams voor de scholen waaruit de type 2 
ondersteuningsvragen worden gesteld). Type 2-ondersteuners blijven wel verankerd aan 
miniteams vanuit de opdracht die ze allen blijven invullen bij ondersteuning ook van andere 
ondersteuningsvragen. 

Een aantal ondersteuners zal naast de miniteams ingezet worden voor focusondersteuning 
(zie hoofdstuk 3). 

De ondersteuningsgroepen blijven ook in 2020-2021 verder inhoudelijk verdiepen en 
verbreden. Ondersteuners sluiten aan bij ondersteuningsgroepen op basis van 
deskundigheid vanuit de trajecten die reeds werden opgebouwd, en rekening houdend met 

                                                
2 Het lerend netwerk samenlerende netwerken wordt niet samengesteld op basis van interesses en POP van ondersteuners, 

maar op basis van deelname aan het kernteam van de prioritaire nascholing samenlerende netwerken; dit omdat dit kernteam 
de nood bestond om vanuit voorbereiding en verwerking van de prioritaire nascholing meer tijd te krijgen voor verdieping van 
inhouden en deskundigheid. 
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een evenwichtige vertegenwoordiging van alle ondersteuningsgroepen in alle miniteams (zie 
ook verder hoofdstuk 4 Professionalisering). 

De (interne) lerende netwerken worden niet langer als aparte groeperingsvormen uitgerold. 
In het kader van professionalisering kunnen specifieke inhouden wel verder uitgediept 
worden (zie hoofdstuk 4). De prioritaire nascholingen vanuit de overheid werden in juni 

2020 afgerond. 

2.4. Beleidsplan 

ONWWBB bouwt verder aan de formulering van strategische en operationele netwerk-
doelstellingen op beleidsniveau in een beleidsplan.  

De visie en missie van waaruit verdere doelstellingen voor ONWWBB geformuleerd worden, 
klinkt als volgt: 

“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.” 

Het beleidsplan beoogt op basis van de gemaakte en beoogde keuzes de missie en visie 
verder te vertalen in 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  

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit, en de rapporten bij het verkennend onderzoek 
(terreinverkenning ondersteuningsnetwerken en rapport ondersteuning kleine types3) vormen 
een belangrijke inspiratiebron voor de definiëring van deze beleidsdomeinen.  

Beleidsdoelen (binnen deze domeinen) worden geformuleerd om de doelgerichtheid, 
efficiëntie en effectiviteit, en de kwaliteit te bewaken en verder te ontwikkelen, van de manier 
waarop ONWWBB haar decretale opdracht invulling geeft.  

Vooral voor de beleidsdomeinen ondersteuningsbeleid en professionalisering worden in 
2019-2020 verdere strategische en operationele doelen aangevuld.  

De definiëring van de beleidsdomeinen wordt verder ook gebruikt voor de indeling van de 
ONWWBB-interne drive, voor de ordening van de agendapunten, zowel van beheerscomité 
als van coördinatorenoverleg, alsook voor de structuur van dit jaarverslag.  

2.5. Kwaliteitsontwikkeling 

Hoofddoelstelling van beleidsplanontwikkeling is (zoals hierboven ook gesteld) 
kwaliteitsontwikkeling en –bewaking, zowel van het ondersteuningsnetwerk als netwerk, als 
van de uitvoering van de decretale opdracht zoals door het ondersteuningsnetwerk 
vormgegeven. Aan de hand van het beleidsplan probeert het ONW doelgericht en planmatig 

                                                
3 https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Referentiekader%20OK.pdf en 

https://www.onderwijsinspectie.be/nl/andere-opdrachten/onderzoeken/verkennend-onderzoek-ondersteuningsnetwerken-2019-

en-2020  
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te kijken naar keuzes en doelstellingen, in functie van het bannen, bijsturen of borgen van 
verdere beslissingen. 

Naast het beleidsplan investeert het ondersteuningsnetwerk 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 (via Caspio4) 
o evoluties van ondersteuningsvragen (volgens verslaggeving, volgens types) 
o type 2 - telling ondersteuningsvragen 
o type7 – telling ondersteuningsvragen 
o aantal verslagen/gemotiveerde verslagen t.o.v. totale leerlingenaantallen 

(2020) 
o aantallen en soorten verslagen (ifv IAC) 
o … naargelang vragen, behoeften, kwaliteitsdoelstellingen, … 

 Ondersteuners 
o aanstellingen en loopbaan 
o ifv evenwichtige verdeling ondersteuners binnen miniteams (deskundigheid, 

aantallen afgewogen aan reële en potentiële ondersteuningsvragen) 
o deelname aan ondersteuningsgroepen 
o indeling in miniteams en omkadering ingezet in miniteams 
o … naargelang vragen, behoeften, kwaliteitsdoelstellingen, … 

 Middelen: werkingsmiddelen en personeelsmiddelen 

Naast kwantitatieve data verzamelt en analyseert ONWWBB ook kwalitatieve (te 
interpreteren) data over: 

 Intensiteit ondersteuningsvragen (2017-2018) 

 Het planmatig en inhoudelijk handelen in functie van ondersteuning: in O-docs 
(ondersteuningsdocumenten) 

 Verslaggeving begeleiding professionalisering en functioneren 

 Verslaggeving (en registratie) scholenoverleg 

 POP ondersteuners en coördinatoren 

 Verslaggeving overleg:  
o Beheerscomité 
o Zorgloket 
o Coördinatorenoverleg 
o Overleg CLB 
o Overleg directies scholen buitengewoon onderwijs 
o Overleg lerend netwerk ondersteuningsmodel 

 Effect van ondersteuning op leerkracht, leerling en teamniveau vanuit de principes 
van ONWWBB: 

o Via een google form-bevraging aan alle scholen voor gewoon onderwijs op 
einde van het schooljaar 

 Klachtenmeldingen 

 Telefooncommunicatie met ondersteuners (tijdens de periode van de bijzondere 
corona-maatregelen) 

Ook hier worden data verzameld naargelang vragen die zich stellen of die aan het 
ondersteuningsnetwerk gesteld worden.  

                                                
4 https://www.caspio.com 
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In een jaarverslag wordt 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. 

In 2019-2020 neemt ONWWBB deel aan een gesprek in functie van een terreinverkenning 
van de ondersteuning van de kleine types, door de onderwijsinspectie. ONWWBB heeft 
vragen beantwoord in verband met ondersteuning en toename van aantal 
ondersteuningsvragen in Brussel. ONWWBB vulde een bevraging in met betrekking tot 
“inclusive education in the time of COVID 19” vanuit de “European Association of Service 
providers for Persons with Disabilities”.  

De corona-crisis en de specifieke maatregelen die worden uitgevaardigd sinds 16 maart 
2020 noopten ONWWBB tot het monitoren van verschillende gegevens in functie van een 
aangepaste organisatie van ondersteuning. In verschillende fases werden volgende 
gegevens gemonitord: 

 Ondersteuningsvragen van scholen vanuit de verschillende opdrachten van scholen 
tijdens de verschillende fases van de corona-maatregelen (herhaling en remediëring, 
pre-teaching, afstandsleren, opvang, …) 

 Risico-analyses van de scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, in functie 
van veiligheid en inzet van ondersteuning en ondersteuners 

 Beschikbaarheid van ondersteuners (met inachtname van ondersteuners die behoren 
tot of samenleven met personen die behoren tot risico-groepen, ondersteuners die 
corona-ouderschapsverlof opnemen, …) 

 Aanwezigheid van leerlingengroepen op scholen en afweging bij inzet van 
ondersteuning 

Voor de afweging van inzet van ondersteuning binnen de context van de verschillende 
specifieke corona-maatregelen ontwikkelde ONWWBB een stroomdiagram. 

Dit stroomdiagram laat toe om op een consequente, gelijkgerichte en duidelijke manier in 
overleg te gaan met scholen over de inzet van ondersteuning. Uiteraard geeft dit slechts 
indicatie voor de fysieke of niet fysieke inzet van ondersteuning en niet voor de inhoudelijke 
invulling ervan. De inhoudelijke invulling blijft maatwerk en wordt weergegeven in de 
ondersteuningsdocumenten.  
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Hoofdstuk 3 Ondersteuning 

3.1. Aanmelding en verwerking 

Voor het schooljaar 2019-2020 gebeuren nieuwe aanmeldingen via de ONWWBB-website 
www.onwwbb.be aan de hand van een online in te vullen aanmelding met toevoeging van 
ondertekend (gemotiveerd) verslag. 

Voor de verwerking van aanmeldingen maakt het zorgloket gebruik van een database 
applicatie via Caspio. Deze database laat toe de foutenmarge in verwerking van gegevens te 
reduceren (ten aanzien van verwerking via Excel) en data bij te houden en te verwerken in 
functie van kwaliteitsontwikkeling. 

Beleidsperspectief 2020-2021 

Het zorgloket neemt een meer geavanceerd database/softwarepakket in gebruik voor de 
verwerking van gegevens en de monitoring van ondersteuning namelijk Diplon (Digitaal 
Platform voor Ondersteuning). Diplon zal de huidige Caspio-applicatie vervangen voor de 
nieuwe en lopende aanmeldingen. Het zal ook een administratieve vereenvoudiging met zich 
meebrengen voor het opmaken van de agenda, O-documenten en vervoersonkosten (zie 
ook hierboven. 

3.2. Ondersteuningsvragen 

ONW WBB houdt via haar database bij hoeveel ondersteuningsvragen er aangemeld worden 
en vanuit welk type verslaggeving en welke soort attestering (gemotiveerd verslag of verslag) 
er aangemeld wordt. Ook het onderwijsniveau (kleuter, lager, secundair) van waaruit wordt 
aangemeld, wordt geregistreerd. Maandelijks wordt een “foto” genomen van de aantallen 
zodat de evolutie in kaart kan gebracht worden. Vanaf het schooljaar 2020-2021 zal dit 
gebeuren via het softwarepakket Diplon. 

In de maandelijkse “foto” worden de aantallen ondersteuningsvragen opgenomen die 
aangemeld werden sinds 1 september 2017 tot eind schooljaar 2019-2020. Bij deze 
aantallen worden ondersteuningsvragen zonder verslaggeving niet meegerekend. Een 
ondersteuning kan pas opstarten mits het ondersteuningsnetwerk in het bezit is van een 
gehandtekende versie (minimaal door directie VCLB) van het (gemotiveerd) verslag.  

Dit betekent dat voor ondersteuningsvragen zonder doorgestuurde, gehandtekende 
verslaggeving geen ondersteuning wordt 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.  

3.2.1 Volgens type verslaggeving 

Onderstaande grafiek stelt de evolutie van het aantal aanmeldingen voor per type 
verslaggeving. Hierbij 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 naar een lagere intensiteit overging.  

 

http://www.onwwbb.be/
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In het schooljaar 2019-2020 kunnen leerlingen aangemeld worden bij de 
ondersteuningsnetwerken voor ondersteuning type 3 op basis een volwaardig gemotiveerd 
verslag. Type 3 is de meest voorkomende typering van ondersteuningsvragen (de grootste 
doelgroep), met niet zo grote afstand gevolgd door type basisaanbod en daarna type 9. 
Waar vorig schooljaar vooral een stijging te noteren was voor type basisaanbod, type 7 
STOS en type 9, is in schooljaar 2019-2020 vooral een stijging te zien voor type   
basisaanbod (+94%: bijna een verdubbeling) en type 3 (+ ongeveer 40%).  

Gezien de gewijzigde wetgeving rond de kleine types sinds 1 september 2019 voorziet het 
ONWWBB in principe geen ondersteuning meer voor vragen vanuit verslaggeving type 7. In 
samenspraak met de verschillende partners, om goede ondersteuningen niet per definitie te 
onderbreken, en om de nieuwe regelgeving op een realistische wijze te kunnen vormgeven, 
voorziet ONWWBB een overgangsperiode voor continuering van bestaande type 7 STOS-
ondersteuningen. Nieuwe leerlingen die aangemeld worden met een (gemotiveerd) verslag 
T7 STOS worden, zoals afgesproken, doorverwezen naar het ondersteuningsteam in de 
buurt. Voor bestaande ondersteuningen kunnen scholen, ouders, leerlingen kiezen: verdere 
ondersteuning via ONWWBB vanuit het brede netwerk of overstap naar ondersteuningsteam. 
Vanuit deze overgangsmaatregel ondersteunt ONWWBB in 2019-2020 nog 73 
ondersteuningsvragen. Deze continuering wordt op het einde van schooljaar 2019-2020 
opnieuw bevraagd bij de scholen. We voorzien een halvering van het aantal 
ondersteuningsvragen met een (gemotiveerd) verslag T7 (STOS).  

Het ondersteuningsnetwerk WBB ondersteunt daarnaast ook aangemelde leerlingen met een 
(gemotiveerd) verslag type 2. Hiervoor werkt het ONW miniteam-overschrijdend.  

Kijkend naar de totale aantallen ondersteuningsvragen over de types heen, zien we een min 
of meer stabiele evolutie tijdens de laatste maanden van het schooljaar. Deze evolutie moet 
wellicht bekeken worden binnen de context van de uitzonderlijke corona-maatregelen 
enerzijds, en – in juni – binnen de context van de aangekondigde overstap naar een nieuw 
digitaal platform voor aanmelding Diplon. De corona-maatregelen enerzijds maakten het 
wellicht minder evident (maar niet onmogelijk) voor CLB’s en scholen om de 
handelingsgerichte diagnostische trajecten in samenspraak met ouders te finaliseren. De 
aangekondigde overstap naar Diplon anderzijds brengt met zich mee dat scholen kunnen 
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aanmelden volgens de lopende aanmeldprocedure (via de ONWWBB-website), maar dat 
voor ondersteuning in schooljaar 2020-2021 sowieso ook een aanmelding of een bevestiging 
van ondersteuning dient te gebeuren via het nieuwe platform. We vermoeden dat deze 
laatste richtlijn, in combinatie met de uitzonderlijke corona-maatregelen, verantwoordelijk is 
voor een uitstel van aanmeldingen van ondersteuningsvragen (in juni) tot na de effectieve 
start van het nieuwe schooljaar 2020-2021.  

3.2.2 Volgens soort attestering 

Onderstaande grafiek stelt de evolutie voor van de ondersteuningsvragen met aanmelding 
en verslaggeving, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen volgende soorten 
verslaggeving of attestering:  

 gemotiveerd verslag (GV) 

 verslag (V) 

 inschrijvingsverslag (IV) 

 (totalen: totaal aantal GV, V en IV) 

 

 
 

De grafiek neemt ook de evolutie van de totalen in 2018-2019 op (bordeaux lijn).  

Uit de vergelijking tussen de totale evolutie in 2018-2019 (bordeaux lijn) en in 2019-2020 
(gele lijn) kan afgeleid worden dat het totaal aantal aanmeldingen gestegen is. Rekening 
houdend met de aanzienlijke daling van aanmeldingen vanuit type 7 STOS ten opzichte van 
vorig schooljaar, is de stijging nog opmerkelijker.  

Uit de evolutie van het aantal aanmeldingen volgens soort verslaggeving kunnen we afleiden 
dat met voorsprong het grootste aantal aanmeldingen van ondersteuningsvragen gebeurt 
vanuit gemotiveerde verslagen. Het beperkt aantal inschrijvingsverslagen blijft stabiel of is 
zelfs heel licht dalen (van 22 naar 20 doorheen het schooljaar). Dit is logisch gezien het 
uitdoofbeleid.  

Op de grafiek is het minder duidelijk, maar onderstaande cijfertabel expliciteert ook een 
stijging (bijna verdubbeling) van het aantal verslagen op het einde van het schooljaar ten 
opzichte van het begin van het schooljaar. Dit is een evolutie die we in 2020-2021 zeker 
verder in de gaten zullen houden.  
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 Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Apr Mei Jun 
GV 659 820 855 874 906 934 964 969 981 976 
V 17 24 25 29 31 32 34 34 33 33 
IV 22 22 22 22 22 22 22 20 20 20 
Totaal 698 866 902 925 959 988 1020 1023 1034 1029 
18-19 755 860 807 858 914 860 889 897 932  

3.2.3 Volgens onderwijsniveau 

Naast de monitoring van ondersteuningsvragen op basis van soort attestering en type 
verslaggeving, kijken we in 2019-2020 ook naar het onderwijsniveau van waaruit 
ondersteuningsvragen worden aangemeld. In onderstaande lijngrafiek is duidelijk te zien dat 
het grootste aantal ondersteuningsvragen gesteld wordt vanuit het lager onderwijs.  

Wanneer we kijken naar de aantallen ondersteuningsvragen (of aanmeldingen) en die 
vergelijken met de globale leerlingenaantallen, dan zien we dat vanuit het basisonderwijs 
(kleuter en lager onderwijs) verhoudingsgewijs meer ondersteuningsvragen worden gesteld 
dan vanuit het secundair onderwijs.  

In cijfers uitgedrukt: de verhouding in percentages van het aantal ondersteuningsvragen is 
73/27 (basisonderwijs/secundair onderwijs), terwijl de verhouding in percentages van totale 
leerlingenaantallen 60/40 is.  
 

 
 

De daling van het aantal ondersteuningsvragen uit kleuteronderwijs en de stijging in het lager 
onderwijs van in april ten opzichte van maart heeft te maken met een aanpassing in de 
database. We stelden namelijk vast dat in de database het onderwijsniveau niet correct werd 
aangepast (van kleuter naar lager) voor sommige ondersteuningsvragen bij de overgang van 
schooljaar 2018-2019 naar 2019-2020. Deze aanpassing werd doorgevoerd in de database 
in maart, en wordt zichtbaar in (aangepaste en meer correcte) data vanaf april.  

3.2.4 Kruistabel ondersteuningsvragen eind schooljaar 2019-2020 

In tegenstelling tot de gegevens over de aantallen van de ondersteuningsvragen hierboven 
gaat deze laatste alinea niet over de evolutie gedurende het schooljaar, maar over een 
momentopname. In onderstaande tabel wordt het aantal ondersteuningsvragen per niveau, 
soort attestering en type weergegeven, voor begin juli 2020.  
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Niveau Attest 

Type 
Eind- 
totaal 2 3 7 (ASS) 

7 
(STOS) 

9 BA 

Kleuter-
school 

GV 6 39 0 6 27 2 80 

V 5 0 0 0 3 0 8 

Totaal 11 39 0 6 30 2 88 

Lagere 
school 

GV 1 257 0 51 75 263 647 

IV 0 0 3 2 1 1 7 

V 0 1 0 1 1 18 21 

Totaal 1 258 3 54 77 282 675 

Secundaire 
school 

GV 0 71 0 12 126 40 249 

IV 0 0 9 1 3 0 13 

V 0 0 0 0 0 4 4 

Totaal 0 71 9 13 129 44 266 

Eindtotaal 12 368 12 73 236 328 1029 

 

Een vergelijking tussen deze momentopname en de momentopname eind schooljaar 2018-
2019 – met een totaal aantal van 931 ondersteuningsvragen eind mei 2019 – bevestigt de 
hoger beschreven trend van algemene stijging. In deze momentopname lezen we eveneens 
de verhoudingen tussen de verschillende types en niveaus, waarbij type 3-
ondersteuningsvragen algemeen de grootste groep uitmaken. In het lager onderwijs, het 
niveau van waar veruit het meeste aantal ondersteuningsvragen worden gesteld, worden 
vooral ondersteuningsvragen vanuit type basisaanbod aangemeld. Deze tendensen worden 
ook in 2020-2021 verder gemonitord. 

3.3. Van ondersteuningsvraag naar ondersteuning 

Onderstaand stroomdiagram geeft aan hoe de toeleiding van ondersteuningsvragen naar 
ondersteuning gebeurt, vanaf de digitale aanmelding, tot en met de verdere opstart van 
ondersteuning. 
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Het voorgestelde traject start vanaf de aanmelding vanuit een school voor gewoon onderwijs. 
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) het initiatief nemen om samen met de school de leervraag te verhelderen. 
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. 

Na het verhelderen van de leervraag wordt deze door het miniteam besproken en bekijk het 
miniteam welke ondersteuner(s) een ondersteuningsaanbod voor de vraag/vragen uitwerken.  
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Voor de effectieve toeleiding van een ondersteuningsvraag naar een ondersteuningsaanbod 
en naar ondersteuner(s) brengt het miniteam verschillende parameters in rekening. 
Onderstaande afbeelding van de parameters is een verfijning ten opzichte van vorig 
schooljaar. De grootte van de cirkels geeft de mate aan waarin de parameters een rol spelen 
bij de overwegingen.  

 
 

Effectieve ondersteuning wordt uitgewerkt op maat. Ondersteuners hanteren hierbij de M-
cirkel om hun aanbod planmatig en doelgericht te organiseren en uit te bouwen. 
Onderstaand schema wordt gebruikt om op leerling-, leerkracht- en team- of schoolniveau 
vanuit barrières, doelen, behoeften, ondersteuning te ontwikkelen, met regelmatig onderzoek 
ook van de effecten.  
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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 betrokken ondersteuner(s).  

3.4. Grondhouding, ondersteuningspedagogiek en ondersteuningsdidactiek 

Voor de invulling en vormgeving van ondersteuning zet het ONW WBB inhouden, kaders, 
werkvormen in. Anders geformuleerd: bij ondersteuning wordt een specifieke deskundigheid 
ingezet, in een combinatie van specifieke attitudes, kennis en vaardigheden. Om die 
ondersteuningsdeskundigheid doelgericht te kunnen beschrijven, aanboren en uitbreiden 
ontwikkelt ONWWBB een kader, waarin ze de verschillende aspecten benoemt, in termen 
van grondhouding, ondersteuningspedagogiek (O-pedagogiek) en ondersteuningsdidactiek 
(O-didactiek).  

Grondhouding

• Inclusie/diversiteit

• Grammar of 
schooling

• Gedeelde 
verantwoordelijkheid 
en verbindend 
samenwerken

O-pedagogiek

• Beeldvorming

• Praktijkcyclus

• Aandacht en 
werkhouding

• Gedrag en emotie

• Sociale comm en 
interactie

• Spraak en taal

• Lezen en schrijven

• Wisk en 
wetenschappen

• Cognitief vertraagde 
ontwikkeling

O-didactiek

• Leerkrachtgericht

• Doelgericht en 
planmatig

• Co-creatief

• Coöperatief

• Handelingsgericht
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3.4.1 Grondhouding 

Grondhouding bij ondersteuning verwijst naar de inzet van kennis, vaardigheden, attitudes 
die het inclusie- en diversiteitsdenken respecteren, inzetten, aanwakkeren. Vanuit de 
opdracht en missie moet ondersteuning inzetten op inclusie en specifieke manieren van 
denken over diversiteit en inclusie. Om het diversiteitsdenken op de klasvloer aan te 
wakkeren krijgen de ondersteuners een aantal kaders aangereikt vanuit het ONW. De 
kijkwijzers, brillen van waaruit we naar de ondersteuningspraktijk kijken zijn Universal Design 
of Learning (UDL), maar ook de principes van handelingsgericht werken, het zorgcontinuüm, 
de leerplannen ZILL en LlinkID… Dit zijn kaders die in de scholen reeds ingang vinden of 
vonden. Door vanuit deze kaders te vertrekken, doet ondersteuning beroep op 
gemeenschappelijke taal om een co-creatief proces te ontwikkelen. Het decreet 
leerlingenbegeleiding verplicht scholen aan de slag te gaan met het zorgcontinuüm om het 
schooleigen zorgbeleid vorm te geven en dit te doen vanuit een handelinsgerichte insteek. 
Vanuit deze optiek opteren we ervoor om deze denkkaders ook mee te geven aan onze 
ondersteuners zodat zij de ‘grammar of schooling’ mee in beeld hebben wanneer ze op de 
klasvloer gaan ondersteunen. 

Belangrijk is dat bij ondersteuning ook rekening gehouden wordt en gewerkt wordt vanuit de 
verschillende voorveronderstellingen die leerkrachten en team hanteren ten aanzien van 
leren en het vormgeven van leerprocessen. Ondersteuning moet aansluiten bij de 
denkkaders, leerplan(doel)en, structuren en processen die scholen hanteren om leren en 
participeren van hun leerlingen te bevorderen. Dat is wat wij proberen te vatten onder de 
noemer van “grammar of schooling”.  

Ondersteuning gaat ook over het delen van verantwoordelijkheid en het verbindend 
samenwerken met leerkrachten en teams. Belangrijk is hierbij dat leerkrachten zich opnieuw 
of blijvend eigenaar voelen van hun eigen onderwijspraktijk (als voorwaarde om 
veranderingen te kunnen aanbrengen). Om kwaliteitsvol en efficiënt te kunnen ondersteunen 
is het belangrijk dat ondersteuners posities en verschillende verantwoordelijkheden in het 
proces in kaart kunnen brengen, expliciteren en inzetten om het leren en participeren van 
leerlingen te kunnen bevorderen.  

3.4.2 Ondersteuningspedagogiek 

Naast de inzet van een bepaalde grondhouding is het ook belangrijk dat ondersteuning 
vertrekt van deskundigheid rond inhouden van ondersteuningsvragen (vanuit inhouden van 
specifieke onderwijsbehoeften). De inhouden die ONW WBB hierbij onderscheidt zijn: 

 cognitief vertraagde ontwikkeling  

 gedrag en emotie  

 aandacht en werkhouding  

 sociale communicatie en interactie  

 spraak en taal  

 lezen en schrijven  

 wiskunde en wetenschappen 

Het is belangrijk dat bij ondersteuning wetenschappelijk kaders worden gehanteerd rond 
deze inhouden voor het ontwikkelen van beeldvorming, maar evengoed voor het bepalen 
van doelen, uittekenen en evalueren van acties in functie van leervragen rond de genoemde 
inhouden. ONW WBB beschikt over know how hieromtrent vanuit de linken met het 
buitengewoon onderwijs. Maar ook de voorbije jaren sinds de start van het 
ondersteuningsmodel heeft ONW WBB ingezet op het doorontwikkelen van die kaders 
binnen de context van het gewoon onderwijs, los van het type-denken of medisch model van 
kijken, maar wel vanuit de inhouden van de ondersteuningsvragen zelf.  
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Uiteraard is dit gelinkt aan de inrichting van ondersteuningsgroepen die verdere 
deskundigheid ontwikkelen rond deze inhouden of O-pedagogiek (zie hoger).  

3.4.3 Ondersteuningsdidactiek 

Voor kwalitatieve ondersteuning volstaat deskundigheid rond bepaalde inhouden of 
grondhouding niet. Om kwalitatief, efficiënt en effectief te zijn moet ondersteuning ook 
inzetten op: 

 leerkrachtgericht werken, vertrekken vanuit de leervraag van de leerkracht, van het 
team 

 doelgericht en planmatig handelen 

 co-creatieve en coöperatieve processen 

 handelingsgericht denken en werken 

Deze verschillende aspecten ontwikkelt ONW WBB verder onder de noemer van 
ondersteuningsdidactiek. Het heeft geen zin dat ondersteuners een kijkwijzer rond autisme 
toelichten aan een leerkracht, wanneer de leerkracht ervan overtuigd blijft dat de 
ondersteuner best de leerling bijspijkert zodat zij kan deelnemen aan het algemene 
leeraanbod. Het volstaat niet dat ondersteuning vertrekt van een haarfijne analyse van wat er 
gebeurt als een leerling boos of agressief wordt, als de leerkracht ervan overtuigd blijft dat 
een leerling niet thuishoort in de grote klas waarvoor hij verantwoordelijk is. In bovenstaande 
situaties zal ondersteuning wel gebaat zijn bij deskundigheid rond emotionele- of 
gedragsproblemen of autisme, maar zal ondersteuning eveneens moeten kijken naar de 
voorveronderstellingen in het denken over diversiteit en inclusie. En er zal ook best ingezet 
worden op verbindende samenwerking, vertrekkende van de leervraag van de leerkracht.  

ONW WBB is er zich van bewust dat het kader dat ze ontwikkelt rond grondhouding, O-
pedagogiek en O-didactiek nog in haar kinderschoenen staat. Het is een semantisch kader 
waarmee we de verschillende aspecten van ondersteuning proberen te benoemen en te 
verdiepen, waarmee we een taal proberen te geven aan wat scholen vragen en wat 
ondersteuners nodig hebben om samen met scholen tot een kwalitatieve ondersteuning te 
kunnen komen. 

Beleidsperspectief 2020-2021 

ONW WBB werkt de parameters voor toeleiding van ondersteuningsvraag naar 
ondersteuning verder uit met een focus op de MT-verantwoordelijkheid en gebruik makend 
van de multidisciplinariteit van het miniteam. 

De denkkaders zullen ook opgenomen worden in de basissokkel die vanaf het 
schooljaar 2020-2021 voor alle ondersteuners aangeboden dient te worden. 

ONW WBB continueert inhoudelijke ondersteuning bij het uitwerken van een planmatig en 
doelgericht ondersteuningsaanbod en zoomt verder in op leerkrachtgerichte en 
schoolgerichte ondersteuning. Voor het planmatig en doelgericht ondersteuningsaanbod zal 
het ONWWBB gebruik maken van Diplon om dit voor alle ondersteuners zo transparant, 
duidelijk en overzichtelijk mogelijk te houden. Dit zou de doelgerichtheid van de 
ondersteuning ten goede moeten komen. 
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Hoofdstuk 4 Personeel en professionalisering 

4.1. Personeelsomkadering 

Voor 2019-2020 ontvangt ONW WBB volgende omkadering volgens dienstbrieven van het Agentschap voor Onderwijsdiensten 
(AgODi): 

 

 

BuSO Maria 
Assumpta 
Opwijk 

BuSO 
Don 
Bosco 

BuSO KI 
Woluwe 

BuSO 
Cardijnschool 

BuSO Sint-
Franciscus  

BuBaO Sint-
Franciscus 

BuBaO 
SPES 

BuLO Sint-
Jozefschool 

BuLO 
Don 
Bosco 

BuLO Sint-
Franciscus 

BuLO 
Sint-
Victor 

BuBaO KI 
Woluwe 
bubao ONW 

GON-pakket     200             4 2 47   
GON gebruikt door 
ONW     200 0   0       4 2 47   

Over GON     0 0   0       0 0 0   

begeleidingseh T2 T7       3 158 3 12           176 

WB/extra ASV BaO           62 99 88 55 98 33 11 446 

lestijden (ASV) T2       0     13           13 

WB/extra PAR BaO           120 40 45 80 77 52 40 454 

uren (PARA) T2       0     16           16 

WB/extra ASV SO 0 0 142 22 11               175 

lestijden (ASV) T7         5               5 

WB/extra PAR SO 0 0 0 0 68               68 

uren (PARA) T7         3               3 

Coördinatie     23                   23 

Totaal extra uren, 
kleine types en co 0 0 165 25 245 185 180 133 135 175 85 51 1379 
Totaal in te vullen 
uren (GON + extra + 
co + kleine types) 0 0 365 25 245 185 180 133 135 179 87 98 1632 
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Deze omkadering wordt ingezet voor ondersteuning van ondersteuningsvragen type 
basisaanbod, type 3, type 9, en type 2 en type 7 STOS (groene cijfers) van de scholen voor 
gewoon onderwijs die aanmelden voor ondersteuning bij ONW WBB.  
 

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 foto op 04/09/2019, 10/03/2020 en 30/06/2020.  

Uit die overzichten kunnen verschillende vaststellingen afgeleid worden: 

 Zowel bij het begin als in de loop van het schooljaar bleef het ONW sollicitatierondes 
organiseren, zowel om de vrije omkadering verder in te vullen, als om de omkadering 
in te vullen die vrijkwam na het vrijwillig ontslag van personeelsleden. Na het ingaan 
van de bijzondere corona-maatregelen werden geen sollicitatierondes meer 
georganiseerd, waardoor de invulling van de omkadering min of meer stabiel bleef tot 
het einde van het schooljaar.  

 10 ondersteuners besloten in de loop van het schooljaar (zowel in eerste trimester als 
in de eerste helft van tweede trimester) het ondersteuningsnetwerk te verlaten. 
Daarvan waren er 6 al ondersteuners op 1 september 2019. Als reden voor vertrek 
werd verwezen naar de grote onduidelijkheid nog binnen de job, toch een eigen klas 
met eigen leerlingen missen of ook privésituaties waardoor mensen alsnog een 
andere keuze wilden maken. Van de 4 ondersteuners die al langer voor het ONW 
werkten gaven 3 mensen aan toch voor een andere job-inhoud te willen kiezen dan 
die binnen het ONW. 1 van die 4 mensen besloot te stoppen na een lange periode 
van afwezigheid.  

 Net zoals in schooljaar 2018-2019 krijgen scholen van het (buitengewoon) basis- en 
secundair onderwijs ook in 2019-2020 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 5 is een overzicht van ingevulde en niet-ingevulde vervangingen voor 
schooljaar 2019-2020 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, tot mei 2020. Dan zou het totaal 
besproken worden en zouden verschillende mogelijkheden (ook voor inzet in het 
buitengewoon onderwijs) bekeken worden. Door de bijzondere corona-maatregelen, de 
onzekerheid en onduidelijkheid, werden die vervangingseenheden vanaf maart alleen verder 
ingezet voor uitbreiding opdracht van 80 naar 100% bij 2 personeelsleden (op vraag van de 
ondersteuners zelf). De scholen voor buitengewoon onderwijs wensten geen verder beroep 
te doen op deze vervangingseenheden.  

4.3. Professionalisering 

4.3.1 Situering 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 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15154
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(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 elke ondersteuner wordt bezorgd bij het begin van het schooljaar.  

Ondersteuner is op dit moment niet als een apart ambt beschreven. Aangezien 
ondersteuners 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.  

Professionaliseringsstructuur 

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

 

Professionalisering wordt georganiseerd via verschillende werkvormen en in verschillende 
groeperingsvormen, met verschillende inhouden en inhoudelijke doelstellingen. Er zijn: 
(bijna) wekelijkse teamvergaderingen, vormingsdagen, prioritaire nascholingen, 
aanvangsbegeleiding,… Zowel binnen deze groeperingsvormen als daarbuiten gaat de 
professionalisering uit van drie bronnen: eigen professionalisering, uitwisseling en input.  

Inhoudelijk 

Professionaliseringsinhouden worden bepaald op basis van de kapstokken van 
kwaliteitsvolle ondersteuning namelijk grondhouding, ondersteuningspedagogiek, en 
ondersteuningsdidactiek (zie 3.4).  

Tijdens de vormingsdagen van maart 2020 werden de kapstokken van het ONW WBB aan 
de ondersteuners toegelicht en gekoppeld aan de professionaliseringsinitiatieven. De 
ondersteuners gingen hiermee aan de slag en vertaalden deze inzichten in het document 
‘eigen sterktes en groeikansen’. Dit document maakt deel uit van het POP (Professioneel 
Ontwikkelingsplan) van elke individuele ondersteuner.  

Alle drie de kapstokken van kwalitatieve ondersteuning oriënteren en inspireren de inhouden 
van de verschillende professionaliseringsinitiatieven en de verschillende 
professionaliseringvormen.   

Organisatorisch 

De inhouden worden op verschillende manieren en via verschillende organisatievormen 
aangebracht en verwerkt.  
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Bij de organisatie van de professionalisering staan de teamvergaderingen centraal. 
Daarnaast organiseren we 1x startdagen (26-27-28 augustus 2019) en 2x vormingsdagen: 
een keer in november 2019 en een keer in maart 2020. 

Gedurende het schooljaar 2019-2020 gaan er 31 reguliere teamvergaderingen door, telkens 
op woensdagvoormiddag. De weken zonder reguliere teamvergaderingen, worden 
ingevuld/vervangen door de prioritaire nascholingen of vormingsdagen. De 
teamvergaderingen in de week voor de vakanties van Kerstmis en Pasen gaan door op 
vrijdagnamiddag. De laatste dag van het schooljaar komen ondersteuners samen voor een 
afsluitende activiteit in miniteam (in het park van Meise). 

De corona-uitbraak en de opgelegde veiligheidsmaatregelen, maken dat sinds de week van 
16 maart 2020 alle reguliere teamvergaderingen online doorgaan (via Hangouts of Google 
Meet). Een paar sessies van de prioritaire nascholingen, gepland na maart 2020, gaan 
eveneens online door. 

De reguliere teamvergaderingen starten doorgaans plenair, met algemene mededelingen, 
interne afspraken, wetgevende veranderingen, inhoudelijke aandachtspunten, en eventueel 
familienieuws. Daarna krijgen de ondersteuners tijd voor de verdeling van de 
ondersteuningsvragen in miniteam en intervisie binnen het miniteam of in de 
ondersteuningsgroep (zie verder).  

Wekelijks bespreken miniteams de verdeling van nieuwe ondersteuningsvragen, waarbij 
deze bespreking op zich vaak ook als leervraag wordt behandeld. Dit betekent dat wordt 
nagedacht over hoe binnen het bestaande kader en de door de wet gedefinieerde opdracht 
steeds bijkomende ondersteuningsvragen verder kunnen beantwoord worden. Tijdens deze 
collegiale overlegmomenten passen ondersteuners inhoudelijke criteria toe voor toeleiding 
en verdeling van ondersteuningsvragen, zodat de multidisciplinaire samenwerking zo 
optimaal mogelijk wordt ingezet (zie ook 3.3).  

In november 2019 en in maart 2020 gaan de vormingsdagen door. 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 ondersteuners, uiteraard steeds met de 
bedoeling het effect op de klasvloer te vergroten.  

Na de situering van de professionalisering gaan we in op doelen en inspiratiebronnen bij 
professionalisering met betrekking tot de verschillende inhoudelijke lijnen die we situeerden 
binnen de kapstokken.  

4.3.2 Professionalisering met betrekking tot grondhouding 

In functie van kwaliteitsvolle ondersteuning zetten we in op professionalisering in de 
grondhouding van ondersteuning. Voor de doelen rond grondhouding maken we gebruik 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 krijgt bij het begin van het schooljaar het GOLLD- boek, ter ondersteuning 
van de verdere professionalisering in dit kader. De teamcoördinatoren volgden een “train de 
trainer”-reeks van 5 sessies rond GOLLD. In de verschillende prioritaire nascholingen 
besteedt men aandacht aan de aansluiting bij de GOLLD-elementen om deze zo nog meer in 
te bedden in de werking. 

Wat betreft het inclusief denken is ook de Index voor Inclusie een belangrijke bron van 
informatie. Het Erasmus+-project waar het ondersteuningsnetwerk subsidies voor krijgt, 
beoogt via internationale getuigenissen, uitwisseling en jobshadowing in te zoomen op de 
inclusieve grondhouding. Het ondersteuningsnetwerk plant met Europese projectsubsidies 
twee mobiliteitsacties:  
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 een deelname van 5 dagen aan een internationale conferentie georganiseerd door 
EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) in 
Slovenië (16-20 maart 2020): voor 4 ondersteuners en een verantwoordelijke van een 
school voor gewoon onderwijs 

 een driedaagse bezoek aan verschillende inclusieve onderwijssettings begeleid door 
en georganiseerd vanuit Samenwerkingsverband Driegang, Gorinchem, Nederland 
(16-18 maart 2020): voor 13 ondersteuners, 2 vertegenwoordigers uit scholen voor 
gewoon onderwijs en 2 coördinatoren 

Ter voorbereiding van de mobiliteitsacties wordt tijdens de vormingsdagen van maart 
stilgestaan bij de mogelijkheden die de ondersteuners uit het projectteam jobshadowing 
aangeboden zouden krijgen. Als onderdeel hiervan komt Piet Vogel (mede-oprichter 
samenwerkingsverband Driegang) spreken over de Nederlandse variant van het 
ondersteuningsnetwerk. De mobiliteitsacties worden jammer genoeg op de valreep 
geannuleerd wegens de corona-veiligheidsmaatregelen in heel Europa.  

4.3.3 Professionalisering met betrekking tot ondersteuningspedagogiek 

In functie van professionalisering in ondersteuningspedagogiek (en het verhogen van 
kwaliteit van ondersteuning) richten we (in opvolging van de expertisecellen van schooljaar 
2018-2019) ondersteuningsgroepen op. Bij de ondersteuningsgroepen laten we de 
typebepaling los en vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen (of 
ondersteuningsbehoeften van leerkrachten bij het omgaan met bepaalde specifieke 
onderwijsbehoeften). We vertrekken hierbij van volgende indeling nl. specifieke 
onderwijsbehoeften met betrekking tot: 

 cognitief vertraagde ontwikkeling  

 gedrag en emotie  

 aandacht en werkhouding  

 sociale communicatie en interactie  

 spraak en taal  

 (schoolse vaardigheden rond) lezen en schrijven  

 (schoolse vaardigheden rond) wiskunde en wetenschappen 

Ondersteuners kiezen bij het begin van het schooljaar voor aansluiting bij één van de 
ondersteuningsgroepen, op basis van deskundigheid en interesse. We streven naar 
minstens één vertegenwoordiging uit elk miniteam in elke ondersteuningsgroep.  

De ondersteuners worden minstens 1x per maand in ondersteuningsgroepen gegroepeerd 
tijdens de teamvergadering. Ze werken er leer- en werkvragen van collega-ondersteuners uit, 
waarbij ze op zoek gaan naar specifieke ondersteuningsgerelateerde informatie en know-
how, binnen de verschillende stappen van de M-cirkel voor hun ondersteuningsgroep. Ook 
tijdens de vormingsdagen krijgen ze hier tijd voor. De verschillende uitwerkingen worden aan 
het volledige team voorgesteld op het einde van het schooljaar. Naast de ontwikkeling van 
een toonmoment wordt er ook collegiaal overleg (carrousel) georganiseerd waarbij 
ondersteuners bij collega’s uit andere ondersteuningsgroepen te rade kunnen gaan met 
specifieke ondersteuningsvragen. 

Ook tijdens de vormingsdagen wordt ingezet op professionalisering in 
ondersteuningspedagogiek. Tijdens de vormingsdagen in november wordt daartoe spreker 
Els Van Schelvergem uitgenodigd. Zij geeft een toelichting over de voorontwikkeling van 
ZILL. Joke Boeckx (competentiebegeleider) brengt het ABCDEF-model (een methodiek van 
Autisme centraal) voor de ondersteuners, in combinatie met een geanimeerde film ‘Mind my 
mind’ (over een jonge man met autismespectrum stoornis)5. Tijdens de vormingsdagen van 
maart gaan ondersteuners op schoolbezoek zowel bij partners gewoon onderwijs (bv. 

                                                
5 https://www.mindmymind.nl 
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Montessori, …) als bij de partners in het buitengewoon onderwijs vanuit vragen met 
betrekking tot de inhouden die we groeperen onder ondersteuningspedagogiek. 

Om naast de ondersteuningsgroepen en de vormingsdagen verdere inhouden aan bod te 
brengen, organiseren coördinatoren en pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling 
ook verschillende werkwinkels. Deze werkwinkels worden naast elkaar (parallel) 
aangeboden tijdens de teamvergaderingen vanaf vooral het tweede trimester. 
Ondersteuners kunnen zelf kiezen welke werkwinkel ze wensen te volgen. De aangeboden 
onderwerpen van de werkwinkels zijn: 

 ABCDEF (verbreding) 

 ABCDEF (verdieping) 

 Executieve functies (basis) 

 Voorleessoftware (basis) 

 Meertaligheid 

 Zelfdeterminatietheorie 

 Executieve functies (verdieping) 

 Voorleessoftware (verdieping) 

Naast de ONWWBB-interne professionaliseringslijnen waar ondersteuningspedagogiek aan 
bod komt, neemt ONWWBB ook deel aan twee regio-breed georganiseerde lerende 
netwerken nl. lerend netwerk type 2 en lerend netwerk type 3. De regio-brede lerende 
netwerken worden wel nog vanuit type-bepaling gedefinieerd, maar ONWWBB benadert de 
onderwerpen vanuit de inhoudelijke lijnen die in de ondersteuningspedagogiek worden 
uitgetekend.  

Het lerend netwerk type 2 groepeert ondersteuners die type 2-vragen opvolgen binnen de 
regio’s Mechelen-Brussel en Limburg. Het doel is collegiale consultatie en verdere vorming 
met en van ondersteuners die type 2 ondersteuningsvragen opvolgen. In 2019-2020 gaan de 
overlegmomenten door op: 8/10/19 (Diest), 19/11/19 (Hasselt), 28/1/20 (Hasselt), 3/3/20 
(Diest), 12/5/20 (online). Volgende thema’s komen aan bod:  

 IAC in de praktijk 

 inclusie waarom 

 taalontwikkeling 

 waarden en krachtlijnen van inclusie 

 brede beeldvorming bij gedrag en cognitief vertraagde ontwikkeling 

 de kracht van ZILL in de rol van ondersteuner 

 methodiek in de emotionele ontwikkeling 

 Overgangsmomenten (KL-LO) voor lln met een vertraagde ontwikkeling (delen van 
good practices) 

 De voorziene terugkomdag in Mechelen op 26/5/20 gaat door de corona-maatregelen 
niet door. 

Elke ondersteuner uit de ondersteuningsgroep cognitief vertraagde ontwikkeling neemt deel 
aan deze collegiale consultaties doorheen het schooljaar, met als doel de theoretische 
kaders en vaardigheden mee te nemen in de ondersteuning van onze leerlingen met een 
GV/V type 2. De pedagogische begeleiders competentiebegeleiding leiden deze 
overlegmomenten in, in samenwerking met Mieke Meire (pedagogisch begeleider IAC 
Vlaanderen breed). De verre verplaatsingen en de weinige tijd geïnvesteerd in intervisie 
worden bij de evaluatie in mei als minder positief ervaren.  

Lerend netwerk type 3 is ontstaan op initiatief van de pedagogische begeleidingsdienst in 
samenwerking met de ondersteuningsnetwerken binnen de regio Mechelen-Brussel. Het 
lerend netwerk heeft als doel te inspireren en te professionaliseren in functie van een meer 
kwalitatieve opvolging van ondersteuningsvragen vanuit verslaggeving type 3. Dit inspireren 
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en professionaliseren wordt beoogd zowel tijdens de bijeenkomsten van het lerend netwerk 
zelf als in de uitwisselingen achteraf binnen het ondersteuningsnetwerk.  

Elk van de drie deelnemende ondersteuningsnetwerken kan 2 à 3 ondersteuners laten 
deelnemen. Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling vanuit de 
ondersteuningsnetwerken maken ook deel uit van het lerend netwerk, elk ook lid van de 
werkgroep gedrag binnen de pedagogische begeleidingsdienst van Mechelen-Brussel. 
Agendapunten worden op voorhand doorgegeven. Voor ONWWBB nemen 2 afgevaardigden 
vanuit ondersteuningsgroep gedrag en emotie deel, en één teamcoördinator. De inzichten, 
materialen, know-how, vaardigheden, tips, … van het lerend netwerk worden binnen de 
ondersteuningsgroep gedeeld en zorgen zo voor een kruisbestuiving tijdens intervisies in de 
miniteams.  

De lerende netwerken type 3 vinden in 2019-2020 plaats op 25/10/19, 13/12/19, 17/02/20 en 
11/05/20. Volgende thema’s komen aan bod:  

 toelichting en uitwisseling over Huis van Gedrag (25/10),  

 gedrag ondersteunen in fase 0-1-2-3 en wat bij crisis (13/12), 

 juridische vragen en link met pedagogische aspecten, in samenwerking met dienst 
lerenden (17/2) 

 risico-analyse voor gedrag bij heropstart en opvang (11/5) 

4.3.4 Professionalisering met betrekking tot ondersteuningsdidactiek 

Naast grondhouding en ondersteuningspedagogiek zet professionalisering van ONWWBB 
ook in op de verdere ontwikkeling van ondersteuningsdidactiek. Ondersteuningsdidactische 
onderwerpen worden aangeboden: 

 via teamvergaderingen met oefenmomenten, bijvoorbeeld rond coaching 

 via teamvergaderingen met peer-evaluatie van O-documenten, waarin ondersteuners 
zicht krijgen op de structuur en kwaliteit van elkaars O-documenten 

 tijdens sessies van prioritaire nascholingen 

In functie van de doorontwikkeling van de ondersteuningsdidactiek organiseert ONWWBB 
ook interne lerende netwerken, rond volgende (voornamelijk ondersteuningsdidactische) 
onderwerpen: 

 ondersteuning in secundair onderwijs 

 leerkrachtgericht ondersteunen en coachen 

 M-cirkel en planmatig handelen  

Concreet kiezen ondersteuners zelf – op basis van interesse en eigen leer-en werkvragen – 
aan welk intern lerend netwerk ze willen deelnemen. Elke ondersteuner sluit aan bij een 
lerend netwerk, maar – in tegenstelling tot de ondersteuningsgroepen – wordt geen 
vertegenwoordiging in elk miniteam van elk lerend netwerk voorzien. Meer dan bij de 
ondersteuningsgroepen is de eigen professionalisering een hoofddoel van de lerende 
netwerken. Ondersteuners stellen zelf leervragen op waaraan zij willen werken, en maken 
vervolgens een actieplan om samen hun doelen te bereiken. Tijdens de vormingsdagen van 
november krijgt elk lerend netwerk een inputsessie van een coördinator/PBC over het 
gekozen onderwerp.  

Vanaf het tweede trimester wordt de organisatievorm van het intern ‘lerend netwerk’ los 
gelaten en niet meer verder opgenomen in de uitwerking van het professionaliseringsplan. 
De minder duidelijke doelstellingen en tijdspad van dit lerend netwerk, de steeds wisselende 
personeelsleden maken het doelgericht werken moeilijk. 
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4.3.5 Overkoepelende professionalisering 

Sommige werk- en/of groeperingsvormen combineren inhouden van kapstokken waardoor ze 
moeilijk in één van bovenstaande hoofdstukken onder te brengen zijn. In dit hoofdstuk 
maken we dus een onderverdeling per groeperingsvorm, in plaats van per inhoud (zoals 
hierboven). We bespreken achtereenvolgens:  

 Prioritaire nascholingen 

 Aanvangsbegeleiding 

 Intervisies 

 Video-coaching 

 Begeleidingsgesprekken 

Prioritaire nascholingen 

Tijdens het schooljaar 2019-2020 gaan de prioritaire nascholingen hun tweede jaar en 
tevens laatste jaar in. De focus van de prioritaire nascholing ligt ook in dit tweede jaar 
opnieuw op de professionalisering van de 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 oordeelt 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 
worden6.  

ONWWBB neemt deel aan 3 verschillende prioritaire nascholingen:  

 (Samen)lerende netwerken in het ondersteuningsmodel (Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen, VCLB vzw): 9 sessies, waarvan 3 regionale deeldagen  

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

 TOP-CO (UC Leuven vzw, KU Leuven, VCLB vzw en Centrum Leerzorg Leuven): 5 
vormingsdagen. 

Inhoudelijk worden in de drie trajecten vooral verbredende en verdiepende vorming 
aangeboden rond grondhouding (gelinkt aan GOLLD) en ondersteuningsdidactiek (coaching, 
verbindend communiceren) en in mindere mate ook ondersteuningspedagogiek. 

Voor werkjaar 2019-2020 wordt de samenstelling van de deelnemende ondersteuners in de 
drie trajecten opnieuw bekeken. Waar ondersteuners vertrokken zijn, nemen nieuw 
aangeworven ondersteuners de vrijgekomen plaatsen in. Globaal wordt geopteerd voor 
continuering van ondersteuners in de trajecten om maximaal verder te kunnen bouwen op 
eerder opgedane inzichten, kennis, vaardigheden. De groepen zijn daarmee ook in 2019-
2020 niet miniteam-gebonden samengesteld, waardoor in elk miniteam de verschillende 
inhouden van de prioritaire nascholingen verder uitgebouwd worden. Via verdiepende 
uitwisseling tijdens teamvergaderingen in de groepen prioritaire nascholing, en via 
verbredende uitwisseling tijdens de teamvergadering in miniteam wordt de impact van de 
prioritaire nascholingen gemaximaliseerd (olievlekprincipe).  

Door de groepering en continuering binnen de trajecten van de prioritaire nascholingen 
enerzijds en de substantiële uitbreiding van het aantal ondersteuners in het 
ondersteuningsnetwerk anderzijds, blijft er een groep nieuwe ondersteuners die niet 
deelneemt aan de prioritaire nascholingen. Voor deze groep worden (tijdens de sessies 
prioritaire nascholingen) aanvangsbegeleiding plus voorzien.  

                                                
6 https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nascholing-op-initiatief-vlaamse-regering-2018-2019-2019-2020- professionalisering-

ondersteuners 
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Aanvangsbegeleiding 

Elke ondersteuner die start in het ondersteuningsnetwerk krijgt aanvangsbegeleiding, 
bestaande uit verschillende modules. Deze modules voorzien (1) basisinformatie over het 
ondersteuningsnetwerk (met regelgeving, opdracht, organisatiestructuur); (2) belangrijke 
inhoudelijke kaders (zorgcontinuüm, M- cirkel, ...); (3) praktische informatie (opdracht, 
aanstelling, agenda, ...).  

Naast deze 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.  

Vanaf schooljaar 2019-2020 verruimt het ONW WBB haar plan voor aanvangsbegeleiding 
met sessies aanvangsbegeleiding plus. Tijdens die sessies worden met de meest recent 
aangeworven ondersteuners verschillende basisthema’s (M-cirkel, SMART-doelstellingen, 
opmaak O-doc, evaluatie einde schooljaar, aan de slag met GV versus IAC…) apart 
overlopen en uitgewerkt. Via overleg en uitwisseling leren ondersteuners deze inhouden 
koppelen aan hun ondersteuningspraktijk. De basisthema’s worden aangeboden door de 
coördinatiecel in samenwerking met de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling. 
Voor de basismodule verbindende communicatie wordt Hedwig Berghmans uitgenodigd.  

Daarnaast wordt ook apart aan de slag gegaan met concrete leer- en werkvragen van 
startende ondersteuners, opgevolgd zowel tijdens de algemene teamvergaderingen, als 
tijdens de aparte groepering van de aanvangers (wanneer ook de prioritaire nascholingen 
vanuit de overheid plaatsvinden).  

Uiteraard worden starters of aanvangers, samen met alle collega’s van ONWWBB, ook 
geprofessionaliseerd tijdens teamvergaderingen, vormingsdagen, startdagen, … en nemen 
ze deel aan intervisies, verdelingen van ondersteuningsvragen, … Ook dit draagt bij tot hun 
algemene verbredende en verdiepende professionalisering.  

Intervisie 

Een (overkoepelend) werkvorm die ingezet wordt voor professionalisering is de intervisie. 
Tijdens intervisie wisselen ondersteuners uit op basis van leer- en/of werkvragen die ze 
meebrengen uit de ondersteuningspraktijk. Er is ruimte voor intervisie tijdens de 
teamvergaderingen, zowel binnen de groeperingsvorm van de miniteams als binnen de 
groeperingsvorm van de ondersteuningsgroepen. Ondersteuners, miniteams en 
ondersteuningsgroepen kiezen daarbij zelf welke vragen ze samen behandelen. De 
intervisie-vragen die behandeld worden binnen de ondersteuningsgroepen hebben veelal 
betrekking op ondersteuningspedagogiek. Binnen de miniteams kunnen ze zowel op 
grondhouding, ondersteuningsdidactiek, als -pedagogiek betrekking hebben. Verschillende 
intervisiemodellen worden aangeboden om deze uitwisseling te structureren, waarbij 
ondersteuners zelf kiezen welk model ze hanteren. Het eigenaarschap in keuze van model 
en behandeling van vragen, maakt dat de kwaliteit van intervisie alsook het effect op de 
klasvloer erg groepsafhankelijk is.  

Videocoaching 

Tijdens de vormingsdagen van maart 2020 wordt (eenmalig) professionalisering aan de hand 
van videocoaching aangeboden.   Ondersteuners worden daarbij uitgenodigd om een 
filmfragment van een ondersteuningsactie mee te brengen voor reflectie, bespreking en 
persoonlijke verwerking in miniteam.  Aan de hand van de meegebrachte videobeelden uit 
de eigen werksituatie gaan ondersteuners in overleg.  De bedoeling is de ondersteuners 
bewust te laten worden van eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Deze worden zichtbaar door 
de videobeelden. Wanneer deze kwaliteiten en mogelijkheden vrijgemaakt worden, zijn ze 
rijp om optimaal benut te worden in werksituaties.  Om deze vorm van professionalisering te 
laten renderen in directe omzet naar handelen in de dagelijkse praktijk zou een traject van 
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verschillende sessies aangewezen zijn.  Dit is niet verder voorzien in de professionalisering 
van 2019-2020, maar kan in de toekomst wel verder opgenomen worden.   

Begeleidingsgesprekken 

Naast de hoger beschreven professionaliseringsvormen zet het ONW ook in op 
professionalisering aan de hand van begeleidingsgesprekken. Begeleidingsgesprekken 
verlopen over het algemeen individueel en zoomen in op begeleidingsvragen, die zowel 
vanuit de ondersteuners als vanuit de coördinatie (in samenwerking met de pedagogisch 
begeleiders competentieontwikkeling) kunnen geïnitieerd worden. Tijdens 
begeleidingsgesprekken gaan ondersteuners in overleg over begeleidingsinhouden, gelinkt 
aan grondhouding, ondersteuningsdidactiek en/of -pedagogiek. Ondersteuners bereiden dit 
gesprek voor aan de hand van een document, waarin hen gevraagd wordt zichzelf 
professioneel te situeren aan de hand van de rollen van GOLLD.  Deze voorbereiding, maar 
ook eerdere begeleidingspunten en de opvolging daarvan of andere (nieuwe) 
begeleidingspunten worden besproken tijdens een overleg met een teamcoördinator, dat bij 
voorkeur plaatsvindt op de klasvloer (in één van de scholen waar de ondersteuner 
ondersteunt).  Uit dit gesprek worden sterktes en groeikansen geformuleerd (binnen 
grondhouding, pedagogiek en/of didactiek) en er worden mogelijks afspraken gemaakt voor 
een vervolg.   

Begeleidingsgesprekken als onderdeel van professionalisering worden in principe 
aangeboden aan alle ondersteuners.  Prioritair vindt een begeleidingsgesprek plaats met 
nieuw aangeworven ondersteuners en ondersteuners voor wie een begeleidingstraject loopt.  
Ook voor ondersteuners die hier zelf expliciet naar vragen wordt een gesprek ingepland.  Het 
is de bedoeling dat elke ondersteuner binnen een cyclus van 2 à 3 jaar individueel - samen 
met een teamcoördinator - kan inzoomen op eigen professionalisering via een 
begeleidingsgesprek.   

4.3.6 Professionalisering coördinatoren 

Naast professionalisering voor ondersteuners wordt binnen het ONWWBB ook ingezet op 
professionalisering van coördinatoren.  Deze professionalisering krijgt niet alleen vorm vanuit 
coördinerende deelname van coördinatoren aan vorming voor ondersteuners, zoals: 
teamvergaderingen, lerend netwerk type 2, lerend netwerk type 3, de prioritaire nascholingen 
vanuit de overheid, deelname aan vormingen tijdens vormingsdagen, geplande deelname 
aan mobiliteitsacties naar Nederland (die uiteindelijk niet doorgaan omwille van de 
bijzondere corona-maatregelen), …  

Coördinatoren nemen ook deel aan aparte vormingstrajecten, zoals:  

 GOLLD train de trainer: deelname door 3 teamcoördinatoren, 5 sessies op 27/09/19, 
03/12/19, 14/01/20, 11/02/20 en 09/06/20 (online) 

 Slotconferentie Potential: deelname door 1 coördinator, op 28 november 2019 

 aanwezigheid op zorg2daagse met deelname aan werkwinkels en invulling van eigen 
werkwinkel in samenwerking met ONW’s en ondersteuningsteam type 4 regio 
Mechelen-Brussel: 5 coördinatoren, 23-24 januari 2020; volgende werkwinkels 
worden gevolgd: 

o Kinderen leren denken (Albert Janssens) 
o Wegwijs in het nieuwe vademecum zorg en kansen! (Greet Vanhove) 
o Draaiboek “omgaan met moeilijk gedrag” (Joeri Sempels en Lotte Verlinden) 
o Ondersteunende communicatietechnieken (Raf Sondervorst) 
o Coreguleren van gedrag (Binu Singh) 
o Omgaan met weerstand bij collega’s en ouders (Marleen Borzée) 
o Preventief omgaan met probleemgedrag (Albert Janssens) 
o Feedback: een sterke leerkrachtvaardigheid (Annelies Stiers) 
o NAGV (Hilde Leonard) 
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o Aan de slag met een (gemotiveerd) verslag (Luc Bosman) 
o Volgende werkwinkel werd gegeven: 

 Ondersteuning: teamwork makes the dream work! (Stijn Kerkhofs, 
Veerle Ranson, Leslie Lambrechts, Bieke Busson) 

 Deelname aan colloquium buitengewoon onderwijs: 2 coördinatoren, 29-31 januari 
2020, met werkwinkels: 

o Recente wetenschappelijke inzichten over de doelgroep “ernstig meervoudige 
beperkingen” (Sara Nijs, KULeuven) 

o Omgaan met moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen in het (Bu)SO (Hans 
Grietens, KULeuven) 

o Ernstige problemen bij lezen, spellen en rekenen: van theorie naar 
(ortho)didactisch handelen (Pol Ghesquière, KULeuven) 

o Recente inzichten in autismespectrumstoornis: implicaties voor type 9 
(Herbert Roeyers, UGent) 

Naast input via vorming of deelname aan vormingsmomenten, is er voor coördinatoren ook 
collegiale consultatie met uitwisseling tussen coördinatoren van de verschillende 
ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams binnen de regio Mechelen-Brussel. Die 
ruimte wordt gecreëerd tijdens de regionale overlegmomenten van de coördinatoren (ROCO, 
zie punt 6.1). Het doel van die regionale overlegmomenten is, naast uitwisseling, ook elkaar 
inspireren en gelijkgerichte initiatieven ontwikkelen of initiatieven gelijkgericht uitrollen (zoals 
Diplon, gezamenlijke deelname aan train de trainer GOLLD, gezamenlijke werkwinkel op de 
zorgtweedaagse). 

4.4. Functioneren 

Naast een structuur voor professionalisering hanteert ONWWBB ook een structuur voor 
functioneren.  

 
 

De functioneringsstructuur biedt handvatten voor het bespreken en opvolgen van het 
functioneren van ondersteuners.  

Binnen die structuur is overleg mogelijk waarbinnen zicht op functioneren wordt besproken 
met de ondersteuner en met de directeur van de school waar de ondersteuner is aangesteld. 
Dit zicht kan gemaakt worden na verschillende opeenvolgende begeleidingen, bij vragen 
rond functioneren (vanuit de coördinatoren, vanuit de directies, vanuit de ondersteuner). In 
tegenstelling tot professionalisering en begeleiding, wordt bij functioneren altijd de 
verantwoordelijke directeur voor buitengewoon onderwijs op de hoogte gebracht of 
betrokken.  

In schooljaar 2019-2020 wordt 7 maal een opvolgingsgesprek gepland, met 6 verschillende 
ondersteuners. De gesprekken vinden effectief 5 maal plaats met 4 verschillende 
ondersteuners (voor 2 ondersteuners vonden de gesprekken uiteindelijk niet plaats omwille 
van vrijwillig ontslag en uitstap uit het ONW vooraleer het geplande gesprek kan doorgaan).  
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Het zicht op functioneren wordt ook vastgesteld in functie van de uitspraak over een 
eventueel nieuwe tijdelijke aanstelling als ondersteuner, op het einde van het schooljaar, in 
een fiche contractevaluatie. De fiche in functie van contractevaluatie (zie bijlage 6) geeft 
een beschrijving van feitelijke gegevens weer in een eerste onderdeel. In een tweede 
onderdeel worden sterktes en groeikansen geformuleerd, op basis waarvan de 
coördinatiecel een advies formuleert voor verdere aanstelling. Fiches contractevaluatie 
worden aan ondersteuners en aan directies van de scholen voor buitengewoon onderwijs 
bezorgd op het einde van het schooljaar. De directies van de scholen voor buitengewoon 
onderwijs kunnen ondersteuners uitnodigen voor een gesprek over de inhoud van de fiches 
en over het advies vanuit het ONW met betrekking tot verdere aanstelling als ondersteuner.  

De professionaliseringsstructuur en functioneringsstructuur vormen belangrijke pijlers in de 
uitbouw van een verantwoordelijk, constructief en toekomstgericht personeelsbeleid binnen 
het ondersteuningsnetwerk. 

Beleidsperspectief 2020-2021 

Het ondersteuningsnetwerk wil meer investeren in de doorontwikkeling van het professioneel 
ontwikkelingsplan (POP) van de ondersteuners. Aan de hand van dit POP gaan de 
ondersteuners hun eigen professionalisering monitoren en mee plannen welke acties 
ondernomen kunnen worden voor verdere professionalisering, in functie van eigen sterktes 
en groeikansen. 

ONWWBB zal in 2020-2021 professionalisering met betrekking tot de verschillende rollen of 
posities van de ondersteuner op de klasvloer verder uitdiepen. Ook de 
professionaliseringskansen van ondersteuners via intervisie, collegiaal overleg en coaching 
zullen verder doorontwikkeld en uitgediept worden. 

In 2020-2021 plant het ONWWBB ook de opgebouwde deskundigheid verder te borgen en te 
verankeren in de miniteams en de ondersteuningsgroepen. Via focusondersteuning zal 
verdiepende deskundigheid rond inhouden (of ook pedagogiek rond: gedrag en emotie, 
aandacht en werkhouding, cognitief vertraagde ontwikkeling, spraak en taal) op de klasvloer 
ingezet worden.  
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Hoofdstuk 5 Financieel en materieel beleid 

5.1. Basisafspraken en beheersovereenkomst 

Binnen het ondersteuningsnetwerk worden 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 
aangevuld: 

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

 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 

 ONW maakt een transparant en zo volledig mogelijk algemeen overzicht van 
inkomsten en doorgegeven onkosten 

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

Op 24 april en 9 mei 2019 worden 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 worden 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. 
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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. 

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.  

5.2. Operationalisering afspraken 2019-2020 

5.2.1 Categorieën onkosten 

Scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen onkosten aanrekenen aan het ONW voor 
volgende categorieën: 

 Kilometervergoeding dienstverplaatsing auto 

 Openbaar vervoer dienstverplaatsing 

 Openbaar vervoer woon-werkverkeer 

 Fietsvergoeding 

 Omniumverzekering  

 IDEWE / Liantis 

 GSM en laptop coördinatoren 

 Telefoonkosten 

 Zorg-tweedaagse coördinatoren 

 Sprekers vorming 

 Gebruik vergaderzalen en lokalen 

 Onkosten koffie en verbruik 

 Kopieën (coördinatiecel) 

 Post- en andere kosten 

 Kantoorbenodigdheden 

 Onderhoud en hygiëne 

 

Toelichting: 

 Openbaar vervoer woon-werk worden doorgegeven en aangeduid op de overzichten; 
de gemaakte onkosten worden echter niet uitgekeerd/verrekend bij de afrekening 
omdat scholen deze rechtstreeks van de overheid terugkrijgen.  
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 De gecursiveerde categorieën worden rechtstreeks gefactureerd aan vzw Scholen 
Sint-Franciscus / ONWWBB (geen pre-financiering meer vanuit de scholen voor 
buitengewoon onderwijs) 

 “Onderhoud en hygiëne” wordt toegevoegd als nieuwe categorie 

Alle overige onkosten en facturen worden doorgestuurd naar vzw Scholen Sint-Franciscus / 
ONWWBB, Lostraat 175, 1760 Roosdaal voor verdere afrekening of betaling (pre-
financiering).  

5.2.2 Afrekening: inhouden en tijdspad 

Elk jaar maakt het ONW een overzicht van inkomsten en uitgaven, op basis waarvan ook 
jaarlijks een afrekening wordt gemaakt.  

Concreet betekent dit dat scholen voor buitengewoon onderwijs en andere eventuele 
partners gemaakte onkosten binnen de afgesproken categorieën doorgeven aan het ONW.  

Het ONW verzamelt eveneens dienstbrieven op basis waarvan de middelen / inkomsten van 
het ONW in kaart worden gebracht nl.  

 toelagen ondersteuningsmodel, inclusief werkingsmiddelen per leerling voor 
ondersteuning kleine types 

 nascholingsbudget: berekend op basis van aantal voltijds betrekkingen op 01/02 en 
bedrag van betrekking (het nascholingsbudget heeft betrekking op het schooljaar 
voorafgaand aan dat waarop de middelen kunnen aangewend worden) 

Deze overzichten worden opgemaakt in oktober/november na het schooljaar waarop de 
afrekening betrekking heeft. De afrekening gebeurt aan de hand van facturen, in februari van 
het schooljaar volgend op het schooljaar waarop de kosten werden gemaakt.  

5.3. Administratieve zetel en vergaderlocaties 

De coördinatiecel zetelt 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, internet 

 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) op de gelijkvloers, een bar onder de grote zaal en een kleinere ruimte 
boven. De bar en de kleinere ruimte kunnen op vraag (en wanneer vrij) bijkomend in gebruik 
genomen worden.  

De kostprijs bedraagt 55€ (voor gebruik van zaal/zalen, exclusief huur beamer) per 
woensdag, driemaandelijks te betalen via 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, tenzij Saviocentrum niet beschikbaar is.  
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Bij onbeschikbaarheid van Saviocentrum worden locaties gevraagd in de (buiten)gewone 
scholen van het netwerk of bij externe partners. In 2019-2020 maakt het 
ondersteuningsnetwerk gebruik van volgende externe vergaderzalen: 

 4/12/2019: CC ‘t Vondel Halle  

 11/12/2019: CC ‘t Vondel Halle + KOCB Ganshoren 

 05/03/2020: Westrand Cultuurcentrum Dilbeek 

Vanaf 16 maart 2020 worden de teamvergaderingen omwille van de specifieke corona-
maatregelen online georganiseerd. Online platformen die hiervoor ingeschakeld worden zijn 
MS Teams en Google Hangouts.  

Voor 2020-2021 wordt volgens dezelfde parameters en afspraken gebruik gemaakt van 
lokalen en vergaderruimtes. 

5.4. Begroting 

In 2019-2020 wordt voor de eerste maal een begroting opgemaakt.  

De begrotingscategorieën zijn afgeleid uit het beleidsplan, de beleidsprioriteiten en de 
onkostencategorieën van de voorbije jaren. Volgende categorieën worden begroot: 
 

 Begrotingscategorie 

Vervoer Kilometervergoeding dienstverplaatsing auto 

Vervoer Openbaar vervoer dienstverplaatsing 

Vervoer Fietsvergoeding dienstverplaatsing 

Vervoer Omniumverzekering  

  VERVOER  

Personeel IDEWE / Liantis 

Personeel Evenementen team (teambuilding) 

Personeel Onkosten koffie en verbruik (teamvergadering) 

Personeel Postkaartjes + bloemetjes individueel (intern) 

  PERSONEEL 

Professionalisering Vervoer nascholing 

Professionalisering Boeken GOLLD (boekhouding 2019-2020) 

Professionalisering 
Vormingsdagen / sprekers / 
ondersteuningsgroepen 

Professionalisering Prints en kopies TV en vormingsdagen 

Professionalisering 
Materiaal (voor ondersteuning, voor 
coördinatiecel) 

Professionalisering Professionalisering coördinatoren 

Professionalisering Erasmus+ mobiliteit 

  PROFESSIONALISERING  

Kantoorbenodigdheden&werking Software / Database Caspio / Website 
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Kantoorbenodigdheden&werking Computermateriaal 

Kantoorbenodigdheden&werking Software: office voor ondersteuners? 

Kantoorbenodigdheden&werking Inrichtingskosten 

Kantoorbenodigdheden&werking Bureaumateriaal + ict-materiaal 

Kantoorbenodigdheden&werking Printer en kopier Creat + papier 

Kantoorbenodigdheden&werking Bankkosten 

Kantoorbenodigdheden&werking Boekhouding (audit, boekhoudprogramma,…) 

  KANTOOR EN WERKING 

Communicatie Post- en andere kosten 

Communicatie 
GSMs (en laptops) coördinatoren: 
verbruiksvergoeding 

Communicatie Telefoonkosten 

Communicatie GSM-vergoeding ondersteuners 

Communicatie Folders, drukwerk 

Communicatie en samenwerking Onthaalkosten externe instantie 

  COMMUNICATIE 

Infrastructuur Gebruik vergaderzalen en lokalen KOCB 

Infrastructuur Gebruik vergaderzalen en lokalen team 

Infrastructuur Huur externe locaties 

  INFRASTRUCTUUR 

 

De inschatting van de te maken kosten gebeurt eveneens aan de hand van beleidsdoelen, 
beleidsprioriteiten en gemaakte en te plannen onkosten voor het schooljaar. In bijlage 8 
wordt de opgemaakte begroting opgenomen.  

In bijlage 9 wordt het boekhoudkundig overzichten 2019-2020 toegevoegd.  

Beleidsperspectief 2020-2021 

In 2020-2021 wordt opnieuw gewerkt met een begroting. De uitgaven en inkomsten van de 
verschillende scholen en partners worden in kaart gebracht. Op basis van deze kaart worden 
de werkingsmiddelen (toelagen + vormingsbudget) min de pre-financiering gegroepeerd door 
vzw scholen Sint-Franciscus / ONWWBB. 

De coördinatiecel blijft ook in 2020-2021 lokalen huren van het KOCB, Landsroemlaan 126, 
1083 Ganshoren. Voor de teamvergaderingen worden de lokalen van Saviocentrum 
gehuurd. We verwachten dat we door de coronamaatregelen flexibel zullen moeten omgaan 
met gebruik van lokalen en met de organisatie van fysieke bijeenkomsten. 
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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 9, en – volgend uit de 
regionale afspraken, ook type 2 en T7 (in uitdoof).  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 in, via verschillende 
overlegorganen en –platformen. 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: samenwerking met scholen voor gewoon onderwijs ONWWBB 

 Overleg met directies van scholen voor buitengewoon onderwijs 

 Overleg ONW-CLB’s 

6.1.1 Klankbordgroep / infosessie 

In schooljaar 2018-2019 organiseerde ONWWBB bijeenkomsten van klankbordgroepen rond 
twee vooraf bepaalde thema’s, met de bedoeling een afvaardiging vanuit scholen voor 
gewoon onderwijs te betrekken in de vormgeving van specifieke aspecten binnen het 
ondersteuningsnetwerk. In 2019-2020 wordt het doel van de klankbordgroepen 
geherformuleerd nl. inzet op informeren, aangezien dit een randvoorwaarde is om nadien 
efficiënt te kunnen co-creëren. Om die reden wordt de klankbordgroep vervangen door een 
infosessie. Deze gaat door op 18/02/2020 en heeft ‘Van aanmelding naar ondersteuning’ als 
onderwerp. De inhouden die tijdens de infosessie behandeld worden, zijn: Toelichten van het 
stroomschema van aanmelding naar ondersteuning 

 Deze werking koppelen aan het zorgcontinuüm 

 Deze werking linken met leerkrachtgericht werken 

 Deze werking kaderen vanuit het inclusie- en diversiteitsdenken 

 Interactief reflecteren over hoe de samenwerking te optimaliseren 

Achttien personen schreven zich in voor de infosessie, vijftien hiervan waren effectief 
aanwezig.  

Op de Zorg2daagse 2020 gaf ONW West-Brabant-Brussel een werkwinkel, samen met 
collega’s van ONW Noord-Brabant, ONW Oost-Brabant en Windekind type 4 (als 
vertegenwoordiger van de kleine types in de regio). De titel van de werkwinkel was: 
‘Ondersteuning: teamwork makes the dream work!’ en had als inhouden: 
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 De visie op ondersteuning binnen het ondersteuningsmodel 
 De verschillende ondersteuningsnetwerken en -teams op de scholen 

 De gelijkenissen en verschillen tussen deze verschillende actoren. 
 Vanuit inspirerende praktijkvoorbeelden op zoek gaan naar succesfactoren voor 

ondersteuning 

Een aantal deelnemers grepen deze werkwinkel ook aan om hun vragen en bedenkingen te 
uiten over de ondersteuning op hun school. Dit bood de werkwinkelleiders de kans om 
bepaalde zaken te kaderen/duiden vanuit de visie en werking van een 
ondersteuningsnetwerk. 

6.1.2 Overleg directies scholen voor buitengewoon onderwijs 

Het overleg met de directies van de scholen voor buitengewoon onderwijs gaat in 2019-2020 
4x door (september, februari, mei, juni).  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.  Joke Boeckx 
is aanwezig als vertegenwoordiger vanuit de pedagogische begeleidingsdienst.   

6.1.3 ONW - CLB’s van de scholen voor gewoon onderwijs ONWWBB 

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 en een teamcoördinator van ONWWBB. Ook Joke Boeckx, 
competentiebegeleider vanuit de pedagogische begeleidingsdienst is op het overleg 
aanwezig (als procesbegeleider).  In 2019-2020 gaan 5 overlegmomenten door. Tijdens dit 
overleg worden beleidsafspraken ontwikkeld, worden gezamenlijke informatie-momenten 
georganiseerd en ingevuld, en worden ook een aantal operationele vragen behandeld.  

Het ondersteuningsnetwerk gaf drie keer een infosessie voor een groep CLB-medewerkers 
van VCLB Pieter Breughel. Tijdens deze infosessie lichtten we de werking van het 
ondersteuningsnetwerk toe, meer bepaald de opdracht, visie, werking en het traject van 
aanmelding naar ondersteuning. Deze infosessie werd positief onthaald. 

6.1.4 Netwerkoverstijgende samenwerkingen 

Netwerkoverstijgend zijn er volgende samenwerkingen: 

 ROCO: Regionaal Overleg Coördinatoren ondersteuningsnetwerken, 5 
bijeenkomsten waarvan 2 bijeenkomsten aangevuld met coördinatoren 
ondersteuningsteams kleine types regio Mechelen-Brussel, in Mechelen en laatste 
twee bijeenkomsten online (via Zoom), volledige dagen, op 11/10, 16/12, 02/03, 
08/05, 19/06 

 ROVOCO: Regionaal Overleg voorzitter en algemeen coördinatoren aangevuld met 
voorzitter beleidscomité kleine types regio Mechelen-Brussel, beurtelings in elke 
regio, op 02/12, 18/05, 15/06 

 Lerend netwerk type 2: 5 bijeenkomsten: 8/10/19 (Diest), 19/11/19 (Hasselt), 28/1/20 
(Hasselt), 3/3/20 (Diest), 12/5/20 (online); initiatief van regio Mechelen-Brussel in 
samenwerking met PBD Limburg; 9 ondersteuners van ONWWBB, en ondersteuners 
van ONWNB, ONWOB, en ONW Vrij Limburg.  

 Lerend netwerk type 3: 25/10/19, 13/12/19, 17/02/20 en 11/05/20 in Mechelen en 
online; op initiatief van pedagogische begeleidingsdienst regio Mechelen-Brussel; 3 
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vertegenwoordigers per ondersteuningsnetwerk (voor ONWWBB nemen 2 
ondersteuners en 1 coördinator deel 

 Lerend Netwerk Ondersteuningsmodel Vlaanderenbreed: lerend netwerk 
coördinatoren ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams Katholiek 
Onderwijs Vlaanderen Vlaanderen-breed (1 vertegenwoordiger per netwerk/team); 
ontwikkeling van gelijkgerichte visie op ondersteuning; uitwisseling en collegiale 
consultatie; gaat door in de Guimardstraat of online; op 01/10; 21/11, 13/03, 05/05, 
25/06, gedurende volledige werkdagen  

Er waren het voorbije schooljaar ook een aantal meer occasionele overlegaangelegenheden: 

 Overleg met OT7 KIWoluwe: in functie van warme overdracht en uitdoofscenario 
ondersteuning T7 door brede ondersteuningsnetwerken; 1 bijeenkomst 26/11 

 Voorstelling werking ONW voor lerarenopleiding secundair onderwijs 
Erasmushogeschool Brussel op 12/02/2020  

Beleidsperspectief 2020-2021 

We herhalen in het eerste trimester de infosessie ‘Van aanmelding naar ondersteuning’ als 
webinar. We doen hiervoor de nodige aanpassingen op basis van onze eigen evaluatie, de 
feedback van de deelnemers en veranderingen in zowel de werking van het ONW als de 
werkvorm van de infosessie. We voorzien een klankbordgroep in het tweede en/of derde 
trimester. Het onderwerp hiervan wordt nog bepaald op basis van de prioritaire doelstellingen 
van de verschillende partners en de actuele ontwikkelingen tijdens het eerste trimester van 
het schooljaar.  

Voor het CLB-overleg behouden we dezelfde frequentie. Een voorstel voor de data werd 
reeds met de verschillende deelnemers afgetoetst. Daarnaast hebben we er aandacht voor 
het CLB expliciet te vermelden als doelgroep bij bv. onze infosessies. We bekijken de noden 
en mogelijkheden tot het uitwerken van een gezamenlijke infosessie. 

Voor het ROCO voorzien we 6 overlegmomenten per jaar met afstemming in de voormiddag 
en op vraag eventuele werkmomenten in de namiddag. Drie mensen, één per ONW, 
wisselen af in de verantwoordelijkheid om de planning te coördineren (lokaal, Zoom,..). Voor 
ONW WBB neemt Kerlijn dit op zich. PBC en PBD komen erbij op uitnodiging van de 
ondersteuningsnetwerken. Er is de intentie om weer een gezamenlijke werkwinkel te geven 
op de Zorg2daagse. 

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 

Voor opbouw en het onderhoud van de website stapt ONWWBB in schooljaar 2019-2020 
over van Wix naar Wordpress. Dit platform is zowel voor de beheerders als de gebruikers 
gebruiksvriendelijker en veiliger. De website krijgt zowel inhoudelijk als vormelijk een 
upgrade. Inhoudelijk zetten we vooral in op het informeren van bezoekers over onze visie en 
werking. Ook worden alle nieuwsberichten op de website geplaatst zodat ze gemakkelijker 
terug te vinden zijn. Op alle pagina’s werken we met interne links om bezoekers vlot van de 
ene pagina naar de andere te leiden. Vormelijk kiezen we voor een professionelere 
uitstraling en een overzichtelijke lay-out waarbij bezoekers de belangrijkste informatie 
gemakkelijk terugvinden. De nieuwe website krijgt als domeinnaam www.onwwbb.be.  
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6.2.2 Facebookpagina 

De Facebookpagina dient zowel om volgers te informeren als om met hen in verbinding te 
gaan. Informeren doen we door eigen nieuwsberichten nog eens te delen, vacatures onder 
de aandacht te brengen en andere interessante artikels te delen. We gaan met onze volgers 
in verbinding door middel van posts met feestdagen, dag van de leerkracht, 
vakantieboodschappen etc. Op datum van 7 juli 2020 vonden 260 onze pagina leuk en werd 
de pagina door 274 mensen gevolgd. 

6.2.3 Externe nieuwsbrief 

In 2019-2020 realiseert ONWWBB een accentverschuiving in hoe we de externe nieuwsbrief 
gebruiken. In het verleden werden volledige nieuwsberichten via een nieuwsbrief met de 
geabonneerden gedeeld. In 2019-2020 zet ONWWBB de nieuwsberichten zelf op haar 
website en wordt de nieuwsbrief een middel om deze berichten nog eens onder de aandacht 
te brengen. Dit gebeurt aan de hand van korte inhouden van de berichten en een link naar 
de website. In 2019-2020 worden twaalf externe nieuwsbrieven verstuurd. De frequentie valt 
grotendeels samen met de vakantieperiodes. Onder invloed van de bijzondere corona-
maatregelen stijgt de frequentie vanaf maart 2020, hoofdzakelijk door de noodzaak aan 
meerdere updates op korte tijd. 

Op datum van 7 juli 2020 heeft ONWWBB 530 contacten voor de nieuwsbrief, waarvan 514 
abonnees. Gemiddeld opende 63% van de ontvangers de nieuwsbrief en klikte 24% door op 
een link. We zetten verschillende manieren in om het aantal abonnees te verhogen. Zo krijgt 
het inschrijvingsformulier een prominente plaats op de website, linken we naar het 
inschrijvingsformulier via de e-mailhandtekening en geven we bij elke online bevraging de 
optie om in te tekenen op de nieuwsbrief.  

6.2.4 Telefoon 0472/69 03 64 

Vanaf het ingaan van de bijzondere corona-maatregelen stijgt de noodzaak tot meer 
telefonisch overleg, onder andere met ondersteuners.  Zowel de telefoon van het zorgloket 
als de persoonlijke telefoons van de coördinatoren worden ingezet om dit overleg te 
organiseren.  Vanaf april 2020 wordt een digitaal logboek aangelegd om de contacten 
centraal te registreren.  Deze registratie laat toe om een beter zicht te krijgen op de 
verschillende contacten en om af te stemmen over een pertinente opvolging van vragen en 
berichten.   

In april 2020 koopt het ondersteuningsnetwerk ook een nieuwe smartphone aan ter 
vervanging van de oude gsm. De nieuwe telefoon geeft ons de mogelijkheid om ook mails op 
te volgen, laat doorschakelen toe, heeft een uitgebreider geheugen voor berichten en voor 
een adresboek met contactgegevens van ondersteuners en partners.   

6.2.5 Mailcommunicatie 

Wij monitoren de ontvangen en verzonden mails uit onw.westbrabantbrussel@gmail.com en 
secretariaat.onwwbb@gmail.com. De algemene mailbox van het ONW is het centrale 
communicatiekanaal voor ONW-zaken. De mailbox van het secretariaat wordt vooral gebruikt 
voor opvolging van personeelsadministratieve zaken: met scholen voor buitengewoon 
onderwijs en ondersteuners.  

Mails ONW 

  aug sep okt nov dec jan feb maa apr mei jun 

gemiddeld 
3d 12u 3d 12u 2d 12u 1d 23u 1d 4u 1d 9u 2d 05u 

12u 
42m 

3d 18u 1d 12h 1d 22h 

aantal 
ontvangen 

325 1176 800 1020 893 671 510 1079 439 728 1096 

mailto:onw.westbrabantbrussel@gmail.com
mailto:secretariaat.onwwbb@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 
0472 69 03 64 | onw.westbrabantbrussel@gmail.com | www.onwwbb.be Pagina 46 van 46 

aantal 
verstuurd 

160 414 282 225 157 345 212 319 161 186 301 

snelste 0:02:18 0:01:18 0:02:35 0:00:56 0:01:30 0:00:24 0:01:24 0:00:54 0:00:29 0:01:13 0:01:09 

 

Mails secretariaat 

  aug sept okt nov dec jan feb maa apr mei jun 

gemiddeld 4d 8u 1d 03u 23u 
21u 
42m 

1d 08u 
22u 
38m 

1d 02u 
13u 
59m 

1d 12u 
18u 
07m 

22u 
52m 

aantal 
ontvangen 

140 309 267 261 237 272 212 343 156 154 220 

aantal 
verstuurd 

62 300 240 198 188 211 141 221 98 92 170 

snelste 0:02:58 0:00:37 0:00:22 0:01:54 0:00:28 0:00:22 0:00:52 0:00:47 0:00:52 0:00:57 0:00:28 

6.2.6 Interne communicatie - ONWeetje 

Een belangrijk interne communicatiekanaal is het ONWeetje, de interne nieuwsbrief voor 
ondersteuners. Deze wordt in 2019-2020 minder consequent verstuurd dan het voorgaande 
schooljaren. Veranderingen in onze werking, zowel inhoudelijk als praktisch, zorgen voor een 
verschuiving van de prioriteiten binnen de coördinatiecel. Daarnaast maakt de grote 
flexibiliteit in de inhouden van de teamvergaderingen het moeilijk om de planning een maand 
op voorhand door te sturen. 

Dit betekent niet dat er in 2019-2020 minder naar de ondersteuners gecommuniceerd wordt, 
integendeel. Zeker tijdens de coronaperiode wordt er sterk ingezet op communicatie naar de 
ondersteuners. Zij worden steeds op de hoogte gehouden van veranderingen in regelgeving, 
draaiboeken etc. en de gevolgen hiervan op onze werking als ondersteuningsnetwerk. Deze 
communicatie gebeurt voornamelijk via mail, waarbij de belangrijkste accenten ook 
mondeling worden toegelicht op de teamvergadering. Ondersteuners worden ook zoveel 
mogelijk op voorhand op de hoogte gebracht van de communicatie naar de scholen. 

 Beleidsperspectief 2020-2021 

Voor de website blijven we aandacht hebben voor updates. Veranderingen in de werking 
zullen steeds tijdig worden aangepast zodat  ub de website up-to-date blijft. 

Hoewel iedereen zich kan abonneren op de externe nieuwsbrief, merken we dat onze 
abonnees in de praktijk toch vaak directies, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders zijn. 
We bekijken hoe we ook bijvoorbeeld leerkrachten en CLB-medewerkers beter kunnen 
bereiken. 

Wat de interne communicatie betreft, streven we ernaar om het ONWeetje weer consequent 
maandelijks te versturen. Daarnaast bekijken we op welke manier de interne communicatie 
verder geoptimaliseerd kan worden, vooral op vlak van het vastzetten en borgen van de 
informatie. 


