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Inleiding
Dit verslag is de synthese van de besprekingen van de eerste regionale denktank ‘verzelfstandiging
van de leersteuncentra’ in regio Mechelen-Brussel, die plaats vond op 31 maart 2022. Deze
verslaggeving zal het uitgangspunt vormen voor een tweede regionale denktank die live georganiseerd
wordt in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen op 9 juni 2022 in de voormiddag.
Het doel van deze denktanks is om participatief na te denken over de omschakeling van de huidige
ondersteuningsnetwerken naar leersteuncentra.
In het kader van deze grote transformatie tot zelfstandige organisaties heeft de raad van bestuur van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen aan de Taskforce Ondersteuningsmodel (Voorzitters Beheerscomités
Ondersteuningsnetwerken en Steunteam Ondersteuningsmodel) gevraagd antwoorden te bieden op
volgende thema’s: regionale spreiding, organisatievorm van de nieuwe leersteuncentra, de toeleiding
via één spoor, de leersteunraad en de expertiseborging en -ontwikkeling in samenwerking met
Buitengewoon Onderwijs. Er werd expliciet gevraagd aandacht te besteden aan het streven naar een
Vlaanderenbrede gelijkgerichtheid naast het respecteren van de regionale context van het
onderwijslandschap.
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1.

Thema 1: Regionale spreiding

Een kleine meerderheid van de bevraagde groepen gaat akkoord met 15 leersteuncentra voor
Katholiek Onderwijs Vlaanderen met een gemiddelde schaalgrootte van 50.000 leerlingen.
Bovendien wil men de opstart niet vertragen door dit gegeven op de helling te zetten. Op deze wijze
wordt de bestaande organisatie in 3 leersteuncentra binnen de regio Mechelen-Brussel bevestigd.
Er zijn echter nuances te maken:
 De meeste participanten vinden het samenvallen van schaalgrootte met middelen voor het
secundair proces belangrijk. Deze schaalgrootte is ook bepalend voor de opbouw van een
betekenisvol netwerk van expertise.
 Niet enkel schaalgrootte maar ook continuïteit kan een essentiële factor zijn naast SES-kenmerken
en het aantal scholengemeenschappen. Deze criteria moeten bepalend zijn voor het aantal
leersteuncentra als men afwijkt van het gegeven van 15 leersteuncentra.
In de Discimus-regeling1 die de kleine types verkiezen, is de aanwezigheid van BuO-scholen een
bepalend element. Vanuit de BuO-geleding kleine types en Welzijn zijn sommigen voorstander van
een kleinere schaalgrootte, omdat zij de organisatie bekijken vanuit de BuO-school en haar netwerk.
Bij volledige inkanteling van de kleine types in de drie leersteuncentra speelt vooral de bezorgdheid
rond inhoudelijke expertiseborging en -ontwikkeling.
De criteria voor het oprichten van leersteuncentra moeten Vlaanderenbreed gelijk zijn en bovendien
moet Katholiek Onderwijs Vlaanderen verhoudingsgewijs kunnen rekenen op dezelfde middelen als
het officieel onderwijs.
Aan de bestaande afbakening binnen de regio Mechelen-Brussel moeten er geen wijzigingen
gebeuren. Enkel een aantal grenssituaties moeten uitgeklaard of bevestigd worden. De vraag om de
regio’s te laten samenvallen met de werkingsgebieden van het CLB komt vooral uit de desbetreffende
CLB-hoek.

1

De kleine types 4, 6 en 7 stellen als alternatief voor dat het leersteuncentrum voor de leerlingen met een (G)V type 4, 6 of 7 via het huidige
systeem van Discimus aanduidt welke BuO-school type 4, 6 of 7 de ondersteuning van deze leerlingen opneemt. De omkadering en de
werkingsmiddelen voor de ondersteuning van deze leerlingen komen rechtstreeks toe in de aangeduide BuO-school type 4, 6 of 7. De BuOschool type 4, 6 of 7 werft de leerondersteuners van hun type aan.
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2.

Thema 2: Organisatievorm van de nieuwe leersteuncentra

In de ‘Conceptnota Leersteun’ worden 3 keuzemogelijkheden aangegeven:
- Optie A: LSC is een zelfstandige afdeling van een bestaande BuO-school.
- Optie B: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een bestaande vzw van één huidig bestuur.
- Optie C: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een nieuwe vzw van meerdere huidige besturen.
De voor- en nadelen werden afgewogen.

2.1. Optie A: LSC is een zelfstandige afdeling van een bestaande BuO-school
Voordelen
- Iets minder dan de helft van de deelnemers ziet hier de mogelijkheid om de expertise van het BuO
te borgen.
- De band met de BuO-school (en met het bijhorende netwerk Welzijn) zal sterk zijn en biedt
administratief en inhoudelijk mogelijkheden vanuit een bestaande situatie.
- Het biedt ook personele2 mogelijkheden voor overstappen van het BuO naar LSC en terug.
Nadelen
- De regie voor het ondersteunen van leerlingen met SOB in het gewoon onderwijs ligt bij het gewoon
onderwijs en niet bij het BuO.
- Er is geen continuïteit met huidige ondersteuningsnetwerken brede types, want zij worden nu
georganiseerd vanuit het samenwerkingsverband met meerdere BuO-scholen als partner.
- Bij het realiseren van inclusie vanuit een gesegregeerde setting zouden tegenstrijdige belangen
kunnen spelen.3
- Het uitgangspunt expertise borgen is té eng bekeken, want men vertrekt vanuit een beperkt aantal
doelgroepen: nl. 1 of 2 per BuO-school, terwijl er 8 doelgroepen4 zijn en de expertise waar men zich
op beroept niet gericht is op leren en participeren in het gewoon onderwijs.
- Het is een zware belasting van een grote organisatie die ten laste komt van één BuO-school.5
- Er zouden problemen kunnen opduiken rond de autonomie van de dagelijkse werking als het beleid
bij één BuO-school ligt.
- Een aantal mensen uit het gewoon onderwijs stellen zich vragen bij het feit dat één BuO-school het
beleid bepaalt van hun zorg op fase 2 en 3. Men is dan bezorgd over het overwicht dat één BuOschool heeft in de ondersteuning.

2

Personele mogelijkheden: de conceptnota voorziet het oprichten van een nieuw ambt van ondersteuner. De vraag is of personeelsleden
vlot kunnen overstappen vanuit de ambten BuO naar het ambt van ondersteuner. De wettelijke mogelijkheden zijn nog niet bekend. Dit
moet decretaal geregeld worden.
3

Dit betekent dat een ondersteuner die werkzaam is in een zelfstandige afdeling van de BuO-school nog altijd wel werknemer is van de BuOschool. Zal de ondersteuner inclusie kunnen hard maken: zal men de leerling in het gewoon onderwijs houden en niet naar het BuO laten
gaan? Wat als de werkgever druk uitoefent in functie van inschrijvingen in de BuO-school?
4

8 doelgroepen: TBA / T2 / T3 / T4 / T6 / T7 auditief / T7 STOS / T9.

5

Dit argument wordt bij elke organisatievorm aangebracht.
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2.2. Optie B: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een bestaande vzw van één huidig
bestuur
Voordelen
- De band met gewoon onderwijs wordt gecreëerd.
- Men moet geen nieuwe organisatie opstarten, want men kiest voor een huidig bestuur.
- Men kan verder bouwen op bestaande organisatie bv. personeelsadministratie.
- Er bestaan al veel schoolbesturen waar het gewoon en buitengewoon onderwijs deel van uitmaken
en waar reeds gewerkt wordt aan centralisatie.
Nadelen
- De band en samenwerking met andere schoolbesturen en de diversiteit van schoolbesturen is geen
uitgangspositie: dit bemoeilijkt de samenwerking.
- Een bestaand bestuur krijgt andere mandaten t.o.v. andere besturen waar het dit voordien niet had.
- Kan een onafhankelijke positie gerealiseerd worden in een bestaande structuur enerzijds; anderzijds
is een onafhankelijke positie nodig voor kwaliteitsvolle ondersteuning?
- Deze optie is een zware belasting van één bestuur daar waar extra expertise toch nodig zal zijn. Enkel
heel grote besturen hebben veel expertise bijeengebracht en kunnen hier antwoorden bieden.
- Inbedding van een nieuwe organisatie in een bestaande organisatie kan conflicten oproepen in visie.

2.3. Optie C: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een nieuwe vzw van meerdere
huidige besturen.
Voordelen
- Deze keuze garandeert onafhankelijkheid en brede expertise als ook de kleine types hier ingekanteld
worden.
- De autonomie van de dagelijkse leiding kan makkelijker verzekerd worden.
- De betrokken besturen van het gewoon en buitengewoon onderwijs samen creëren een groter
engagement in een niveau-overschrijdende samenwerking i. f. v. kwaliteitsvolle ondersteuning.
- De leersteunraad (zie Thema 4: De leersteunraad) en het bestuur kunnen beter op elkaar worden
afgestemd.
- Als er meerdere scholen en meerdere schoolbesturen betrokken zijn bij de organisatie kunnen zij ook
beter toezien op de interne kwaliteit van ondersteuning.
- Deze keuze sluit het best aan bij de bestaande organisatie van de huidige beheerscomités van de
ondersteuningsnetwerken brede types in onze regio.
- Het biedt kansen om de innovatie te consolideren in een nieuwe organisatievorm en een nieuw ambt
van ondersteuner.

Pagina 7 van 16

Nadelen
- Het opzetten van dergelijke nieuwe vzw is een zware belasting en vraagt tijd en energie bij de
oprichting en installatie.
- Zal er voldoende omkadering gefinancierd worden om dit allemaal waar te maken?
- De schaalvergroting stelt problemen voor de bestuurbaarheid en het gelijkgericht handelen: er moet
een gezamenlijk pedagogisch project, visie en implementatie worden uitgeschreven i. f. v.
kwaliteitsvolle ondersteuning.
- Het leersteuncentra is nog steeds niet volledig onafhankelijk.
- Zullen scholen nog voldoende keuzemogelijkheid tussen leersteuncentra hebben?

Groene draad: Vlaanderenbrede afspraken rond de organisatievorm van de leersteuncentra
- Optie C wordt als voorkeur aangeduid. Zie Specifieke bevraging die peilde bij alle deelnemers naar
hun keuze. Optie C geeft de meeste garantie op continuïteit en het co-creatieve uitgangspunt waar
de ondersteuningsnetwerken van vertrokken zijn. Co-creatieve netwerking garandeert
kwaliteitsvolle ondersteuning.
- De Vlaanderenbrede gelijkvormige organisatievorm moet het mogelijk maken dat alle
schoolpartners zicht krijgen op volgende elementen:
o gedragen visie, principes, doelen en werking,
o expertisegarantie door samenwerking met BuO,
o rol van en voor besturen,
o duurzame relatie werkgever - werknemer,
o ruimte voor administratieve omkadering,
o duidelijke mandaatverdeling.
- Eensgezindheid, gelijkgerichte werking en samenwerking, maar anderzijds ook een autonome
werking (inhoudelijk en organisatorisch) van het LSC binnen deze structuur staan voorop.
- Sommigen gingen nog verder door een optie D te suggereren met volledige autonome (cfr. Vrije
CLB’s): vzw met vertegenwoordiging van alle schoolpartners (leersteunraadprincipe).
- Een bovendrijvend aspect blijft wel de aandacht voor keuzemogelijkheden en betrokkenheid van
ouders.
- Komt er ondersteuning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen?

Specifieke bevraging(ind. antwoorden): Rangschikking van de verschillende scenario’s volgens voorkeur

scenario A
scenario B
scenario C
A: LSC is een zelfstandige afdeling van een BuO-school.
B: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een bestaande vzw van één huidig bestuur.
C: LSC is een zelfstandige onderwijsinstelling binnen een nieuwe vzw van meerdere huidige besturen.
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3.

Thema 3: Toeleiding via één spoor

De meeste participanten vinden het goed dat een school zich voor alle ondersteuningsvragen tot één
leersteuncentra kan richten, dit tegenover een minderheid die de bestaande situatie wil
bestendigen: brede types in het leersteuncentra en kleine types 4, 6 en 7 apart.
Als de scholen hun vraag naar ondersteuning kunnen richten naar één LSC - waar zij bij aangesloten
zijn -, wat is dan de mogelijke onderliggende vorm van samenwerking of organisatie?

Figuur 1: Opties m.b.t. toeleiding leersteun

De inkanteling van de type 2-werking binnen de LSC is voor een grote meerderheid een vast gegeven
en wordt niet in vraag gesteld. CLB stelt wel de kritische vraag naar het behoud van expertise bij deze
inkanteling.

Optie A bouwt verder op de Discimus-regeling voor de kleine types 4, 6 en 7 waar de LSC
samenwerkingsverbanden afsluiten met “expertisecentra 4 6 7”. (Enkelen opperen om T2 terug als
expertisecentrum uit te bouwen, maar deze voorstellen zijn niet compatibel met de ‘Conceptnota
Leersteun’. Voor T4, 6 en 7 zijn de onderhandelingen aan de gang). Deze optie draagt de voorkeur weg
van de deelnemers die dicht bij het BuO staan.
Optie B doet een volledig ondersteuningsteam 4, 6 en7 inkantelen in een LSC en de LSC maken
onderliggende samenwerkingsverbanden. Deze optie wordt weinig verkozen.
Optie C doet de ondersteuningsteams 4, 6 en 7 inkantelen door in elk LSC een team 4, een team 6 en
een team 7 te creëren (met evt. een coördinator voor de kleine types). Grote pluspunten zijn een
mogelijke kruisbestuiving en multidisciplinaire benadering. Het gewoon onderwijs is hier voor het
grootste deel voorstander van. Versnippering van expertise moet hierbij actief vermeden worden.
Uit de gesprekken kwam een optie D naar voren, die gebaseerd is op optie A en C: een ingekantelde
versie met uitzondering van type 6 (en evt. type 7-auditief) omwille van het uitgebreide
werkingsgebied.
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Als er een keuze gemaakt wordt voor een inkanteling van de kleine types wil men algemeen de
verzekering van expertise-inbreng of -ontwikkeling en het uitbouwen van een netwerk i.s.m. het
BuO. De nieuwe werking moet tegelijkertijd wel de continuïteit waarborgen. Het CLB is bekommerd
om deze expertise-garantie. Als de keuzemogelijkheid van ouders beperkt wordt, wil het CLB
minstens de verzekering dat ouders betrokken worden bij de handelingsgerichte aanpak op school.
Daar waar deelnemers uit het gewoon onderwijs willen vertrekken vanuit de noden van het kind in
de klasomgeving van het gewoon onderwijs - multidisciplinair bekeken - redeneren sommige BuOvertegenwoordigers vanuit de doelgroepaanpak.
Specifieke bevraging (ind. antwoorden): Rangschikking van de verschillende opties naar voorkeur

Groene draad: Vlaanderenbrede afspraken rond de toeleiding één spoor?
- Gelijkgerichte werking en cultuur.
- Een éénvormig digitaal aanmeldingsplatform kan voordelen hebben zolang de vragen snel bij de
juiste aanbieder van ondersteuning terecht komt.
- Een onderliggende samenwerking tussen de verschillende LSC is nodig om in de regio breed te
kunnen werken rond expertise-borging (Thema 5: Expertiseborging en -ontwikkeling in

samenwerking met BuO).
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4.

Thema 4: De leersteunraad

Uit de conceptnota decreet leersteun (p. 12):
• “Het bestuur van het leersteuncentrum richt een leersteunraad op, waar elke school die met het
leersteuncentrum samenwerkt, in vertegenwoordigd is.
• Deze leersteunraad krijgt de formele bevoegdheid inzake het toewijzen van leersteun aan de
verschillende scholen en volgt het beleid op leersteun van het leersteuncentrum op.”
Veel leden van de regionale denktank hadden de vraag naar meer duidelijkheid, meer details.
Adviezen
- Er moet een duidelijk statuut komen zodat een huishoudelijk reglement kan opgesteld worden om
een evenwichtige vertegenwoordiging van de schoolpartners en continuïteit te verzekeren.
- De leersteunraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers per scholengemeenschap. Deze
vertegenwoordigers moeten betrokken zijn bij ‘zorg op de klasvloer (brede en kleine types)’ en zij
vertegenwoordigen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Het gewoon onderwijs wil wel de
grootste zeggenschap, omdat het ondersteuning in het gewoon onderwijs betreft. Betrokken
schoolpartners: een oudervertegenwoordiging, PBD, CLB en Welzijn mogen aansluiten als
adviserende leden.
- Waar de raad van bestuur de visie en beleid bepaalt en daartoe beslissingen neemt, is de
leersteunraad een controlerend orgaan die toeziet op de operationele werking en inspraak krijgt
over de toewijzing van de middelen. Sommigen zien de leersteunraad meer post factum toezicht
houden en geven het LSC meer autonomie in de aanwending van middelen.
- De thema’s waarover de leersteunraad zich uitspreekt moeten afgebakend worden.
Criteria die de leersteunraad zal hanteren om de middelen toe te wijzen
- De leersteunraad zal globale principes voor toewijzing vastleggen afgestemd op de visie van het
bestuur en de globale visie op inclusie en ondersteuning binnen KathOndVla.
- Leerlingenaantal blijft een bepalende factor.
- Afhankelijk van de noden van de scholen en de leerlingen moet het LSC zelf kunnen bepalen waar
het de middelen inzet volgens het principe van flexibiliteit. Hierover moet de nodige transparantie
geboden worden.
- Het LSC zal middelen mogen besteden aan focusondersteuning en IAC-ondersteuning. Mogelijks
kan een minimumbesteding en een voorafname voor crisisinterventies worden vastgelegd.
Groene draad: Afspraken voor de leersteunraad die Vlaanderenbreed moeten bepaald worden in
functie van gelijkgerichtheid:
- Rol, statuut en mandaat van de leersteunraad.
- Krijtlijnen voor de organisatie.
- Over de bepaling van toewijzing wordt door een aantal mensen ook gepleit voor een autonome
regeling per LSC of per regio, anderen zien heil in Vlaanderenbrede afspraken.

Pagina 11 van 16

Specifieke bevraging (individuele antwoorden of vragen in dit geval):
- Hieruit komt de bekommernis naar voren om de praktische werking te faciliteren en geen log
apparaat te creëren. Er moet voldoende voeling zijn met het werkveld.
- De vraag naar duidelijkheid is een belangrijk aandachtspunt.
- Komt er afstemming tussen de leersteunraden net zoals er afstemming komt tussen de besturen
van de LSC?
- Kan een leersteunraad de algemene principes van toewijzing van middelen vastleggen en kan een
kernteam van de leersteunraad ad hoc beslissingen nemen of is dit autonomie van de dagelijkse
leiding?
- De raad van bestuur moet de principes uitzetten en er moet zo weinig mogelijk kader
Vlaanderenbreed vastgelegd worden. De leersteunraad wordt gezien als adviserend orgaan van de
raad van bestuur. Deze bewering, die slechts eenmaal gemaakt werd, staat haaks op de vraag van
anderen die een Vlaanderenbreed kader wensen.
- Een belangrijke vraag naar middelen wordt geopperd:
o Komen er extra middelen om heel deze organisatie van leersteunraad op te zetten?
o Worden de middelen verhoogd zodat er meer ondersteuning op de klasvloer kan komen?
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5.

Thema 5: Expertiseborging en -ontwikkeling in samenwerking met BuO

Uit de conceptnota decreet leersteun (leersteun, D6, p. 13):
“Het team van leerondersteuners beschikt over voldoende handicapspecifieke, onderwijskundige,
inclusie- en coachingsexpertise, die ze laagdrempelig, netoverschrijdend en regionaal samen
uitbouwen.”
Bij het navragen of er nu voldoende expertise wordt binnen gebracht in de scholen door de
ondersteuners werd dit als voldoende beoordeeld: 3 op 5.

Mogelijkheden om doelgroepspecifieke expertise te verwerven
- Verbindende samenwerking met de netwerkpartners: met de BuO-school voor professionalisering,
door intervisie met het CLB, met ouders en de scholen.
- Navorming door de wetenschap op medisch vlak, ortho-pedagogiek, psychologie, logopedie, ergo,
kine maar ook op pedagogisch-didactisch vlak binnen de context van gewoon onderwijs.
- De miniteamwerking binnen de ondersteuning die ook gebaseerd is op multidisciplinair werken.
Zowel de onderwijskundige expertise als de paramedische en ortho-psychologische expertise
worden samen ingezet bij ondersteuning.
- Daar tegenover wordt ook de expertiseverdieping van focusondersteuners of doelgroep-experten
als meerwaarde gesteld.
- Lerende netwerken opzetten met nadruk op samen leren.
- De doelgroep-expertise bij de kleine types 4, 6 en 7 is gespecialiseerd, leerling-eigen. De expertise
van de brede types is eveneens specifiek maar vele maatregelen kunnen naar fase 0 en 1 van het
zorgcontinuüm gebracht worden en zo geïntegreerd worden in een universeel ontwerp.
- Teamwerk en verdiepende nascholing in samenwerking met de wetenschap is een noodzaak om
kwalitatieve doelgroepeigen ondersteuning te realiseren.
Aandachtspunten bij de aanwezigheid van expertise op school door de ondersteuner
- De school moet de meerwaarde kunnen (h)erkennen.
- De school moet versterkt worden om een kwalitatieve zorg vast te zetten en te verankeren in een
beleid op leerlingenbegeleiding.
- De coachende houding van de ondersteuner om leraren mee te nemen op de weg naar inclusie.
- Feedback aan scholen vragen, dit evalueren en vooral terugkoppelen wat er met werkpunten in de
ondersteuning gaat gebeuren (cfr. kwaliteitsontwikkeling).
- ‘In campus’- expertise realiseren door fysieke aanwezigheid van BuO in het gewoon onderwijs.

Bij het navragen of de ondersteuners meer inclusie realiseren op de gewone school werd dit als goed
beoordeeld: 3.5 op 5.
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Mogelijkheden op het vlak van realisatie van meer inclusie
- De ondersteuner kan binnen een schoolteam veel betekenen voor inclusie, het is echter een weg
naar meer inclusie. Continuïteit in ondersteuner kan dit proces stimuleren. De gedragen visie op
inclusie mag meer geëxpliciteerd worden maar steeds vanuit de verbinding met de leraar.
- De ondersteuner, de school en het CLB moeten wel goed in hun rol blijven.
- De realiteit op de werkvloer is dat voor leerlingen met een verslag nog steeds BuO wordt geadviseerd.
Dit is niet de taak noch van de school, noch van het CLB, noch van de ondersteuner. De
leerlingenbegeleiding moet worden uitgebouwd en de keuzemogelijkheden moeten verduidelijkt
worden. De lesplaats wordt bepaald door de ouders: het gewoon onderwijs of het BuO.
- Sommige stemmen willen het debat heropenen, maar grondwettelijk en decretaal wordt het recht
op inclusie gegarandeerd. Inclusie is een keuze van leerling en/of ouders. BuO blijft een
waardevolle keuzemogelijkheid voor leerlingen met een verslag.

Noden om inclusie te realiseren
- De overheid, in casu onderwijs, besteedt te weinig middelen, om zorg in het gewoon onderwijs
mogelijk te maken voor complexe casussen, die veel ondersteuning vragen.
- Samen nadenken, doelen en acties realiseren kadert in een zorgbeleid op een school. Het zorgbeleid
kan enkel gerealiseerd worden door een sterk beleidsvoerend vermogen.
- Meer overlegtijd, reflectie en dialoog zou structureel in de agenda moeten verankerd worden.
De bevraging gaf aan dat er te weinig tijd voor overleg is om met verschillende partners op zoek te
gaan naar wat men kan doen voor of met de leerlingen met SOB: 1,75 op 5!

Mogelijkheden om te coachen
- Een voorwaarde om het essentiële samenwerken waar te maken is het verbindend communiceren,
de dialoog vanuit een coachende houding: ‘De waarheid zit van binnen!”. “De leerkracht doet ertoe!”
- Eigenaarschap van de school is een fundament om op verder te bouwen. De school moeten versterkt
worden om de juiste leer- of praktijkvraag te kunnen stellen.
- Ouders, CLB, ONW en de school kunnen zelfs aangevuld worden met een nog breder netwerk als de
casuïstiek zwaarder wordt.
- Een structureel ingebed overlegmoment maakt het mogelijk opportuniteiten te ontdekken en te
benoemen; het moet een win-win opleveren en is dan ook geen extra belasting voor de leraar.
- MAAR wie moet die overlegtijd betalen? Komt er extra budget om deze bijeenkomsten en
overlegtijd te garanderen?
- Voor een aantal types is er veel ondersteuning aanwezig op de klasvloer en daar kan men
makkelijker de coachingsopdracht realiseren.
- Lerende netwerken bieden mogelijkheden voor het leren van elkaar op allerlei evenementen en
voor het delen van ‘good practices’.
- Een algemeen gebruiksvriendelijk digitaal platform waarop alle betrokken partners kunnen lezen
en schrijven binnen een afbakening van rechten zou de samenwerking positief stimuleren.
Zicht op barrières bij leren en participeren krijgt in de bevraging: 3,20 op 5.
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Mogelijkheden op de klasvloer
- Door gezamenlijke reflectie en intervisie, uitwisseling, coaching en partnerschap tussen het BuO en
gewoon onderwijs kan men uitzoeken hoe de leerlingenbegeleiding van het gewoon onderwijs kan
versterkt worden. Ondersteuning met effect op de klasvloer houdt het evenwicht in tussen
overlegtijd en effectief samenwerking in de klas.
- De barrières zijn tijdelijk als de leerling binnen de kortst mogelijke tijd zelfstandig aan de slag kan
met zijn of haar redelijke aanpassingen.
- Vakdidactiek moet een belangrijke plaats krijgen in het wegnemen van barrières naast de socioemotionele vorming die inspeelt op het welbevinden. De ontwikkelingsgerichte aanpak is het
resultaat van een handelingsgericht overleg.
- Leren van elkaar over het wegnemen van barrières is het doel van hospiteerbeurten, van
uitwisselmomenten en van overlegmomenten in het netwerk.
- Relevante methodes uitproberen die de wetenschap (hogescholen, universiteiten) heeft uitgewerkt.
- Afstemmen van doelen en (didactische) werkwijzen tussen het BuO en gewoon onderwijs via
hospiteren en overleg in functie van ondersteuningen en overgangen. Delen van materialenbank en
specifieke hulpmiddelen.
- Vanuit de kleine types BuO wijst men herhaaldelijk op de nood aan expertisedeling tussen de BuOschool en de daaraan verbonden ondersteuners. Aanvullend wijzen zij op het voordeel te kunnen
terugvallen op Welzijn.
- Bij het aspect redelijke aanpassingen, die de barrières moeten wegnemen, wordt er door sommigen
opnieuw de draagkracht geplaatst i.p.v. de afstemming van nodige en gepaste maatregelen die
passen in een hiërarchische volgorde: remediëren, differentiëren, compenseren en als laatste
dispenseren.
- Een enkeling spreekt over universeel ontwerp (UDL).

Vlaanderenbrede afspraken rond de expertiseborging en-ontwikkeling met het BuO:
- De meerderheid vindt dat er effectief Vlaanderenbrede afspraken moeten komen, zeker daar waar
lokaal nog geen initiatieven genomen zijn zoals praktijkvoorbeelden, uitwisselingen, expertisedeling,
lerende netwerken …
- Krijtlijnen:
o Gezamenlijke professionaliseringstrajecten: vorming en intervisie …
o Vast statuut met functieomschrijving.
o Structurele samenwerking in functie van co-creatie: tijd en ruimte?
o Kleine types kiezen voor schaalverkleining / brede types kiezen voor schaalbehoud: de twee
verschillende standpunten worden beide verdedigd met het doel voldoende expertise te borgen.
De verschillende partners zien veel mogelijkheden maar tegelijkertijd ook veel noden. Veel noden
kunnen uitgeklaard worden vanuit de samenwerking.
De meest prangende vraag die gesteld wordt is waar de financiën vandaan moeten komen om de
nodige initiatieven te bekostigen. Komen er extra middelen om expertiseborging en -verdieping in
samenwerking met het BuO te bekostigen?
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Specifieke bevraging (Individuele antwoorden)
Aanvullingen
- Een aantal participanten zien heil in partnerschappen tussen LSC, BuO, PBD en CLB met
betrokkenheid van de ouders.
- Bij doelgroep-expertise mag men verbreden naar hoogbegaafdheid, meertaligheid, kansarmoede
… anderen zien heil in minder verbijzonderen en vertrekken vanuit de diversiteit.
- Ondersteuners moeten ook kennis hebben van basisdidactiek en van leerplannen: het
gemeenschappelijk curriculum is de focus waarvoor redelijke aanpassingen worden ingezet. Het GC
is bovendien het uitgangspunt voor een IAC.
- Ondersteuners moeten ook richtinggevende kaders kennen en toepassen zoals het zorgcontinuüm
en het handelingsgericht werken.
- Sommigen zien praktische moeilijkheden om op locatie in de BuO-scholen ondersteuners te
ontvangen voor professionalisering. Ze vragen zich ook af met welke middelen deze initiatieven
moeten bekostigd worden.
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