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Ondersteuningsnetwerk Kempen 
heet u welkom!



Inclusie… het is me wat!





Wat is een ondersteuningsnetwerk?



Ondersteuningsnetwerk Kempen

 150 scholen gewoon onderwijs

 11 scholen buitengewoon 
onderwijs & het 
ondersteuningsteam (+/- 100
collega’s)

 Pedagogische begeleiding

 CLB



Het ondersteuningsteam



Belang van samenwerking



Wat voorafgaat aan ondersteuning

traject met leerling, ouders, school, CLB

CLB stelt een gemotiveerd verslag of verslag op 
om ondersteuning te kunnen aanvragen

er is een duidelijke hulpvraag vanuit de leerling 
én de leerkracht



Voor welke leerlingen?

Ondersteuningsnetwerk Kempen is er voor:
-Leerlingen met een profiel

- Basisaanbod (leermoeilijkheden/-stoornissen)
- Matige tot ernstige mentale beperking
- Gedrag en emotionele problemen
- Fysieke beperking
- STOS (spraak-en taalontwikkelingsstoornis)
- Auditieve beperking
- Autisme

We werken samen met OT Ganspoel en Woluwe voor 
leerlingen met een visuele beperking.



Verloop van de ondersteuning

Aanmelding door de school

Verkenningsfase

Ondersteuningsfase

Evaluatiefase

Afronding/opvolging



Samen kijken naar een vraag

van een brede algemene vraag 

naar een concrete 
ondersteuningsvraag van de 
leerkracht/leerkrachtenteam

- Wat heeft de 
leerling nodig 
om tot leren te 
komen?

- Wat heeft de 
leerkracht 
nodig?

- Wat hebben 
ouders nodig?

Wie doet 
wat?

Hoe lang?

Hoeveel?



Ondersteuning is vraaggestuurd, 
flexibel en op maat



Waar kan je terecht met vragen?

 op de school van je kind

 bij het CLB van de school

 bij elke ondersteuningsvraag stemmen we in overleg met 
ouders af hoe de communicatie met de ondersteuner kan 
verlopen

 bij het aanspreekpunt voor ouders

www.ondersteuningsnetwerkkempen.be
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be
Mieke Quirijnen  0472 12 36 64

http://www.ondersteuningsnetwerkkempen.be/
mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be


VCOV 
koepel van ouderverenigingen



Ouderbetrokkenheid 
Ouderparticipatie

Ouders

Betrokkenheid

Thuisbetrokkenheid

Schoolbetrokkenheid

Participatie



De stem van ouders over 
ondersteuning op school

Algemeen
Specifiek



Wat doet VCOV voor jou?

• Een stem voor ouders

• Aanbod

• Ouderinfotheek

• SOS ouders

• Participatie op school



Hefbomen voor inclusie…



Inclusief onderwijs : dovemansgesprek tussen 

voor- en tegenstanders?

Gezinsbond: wat werkt wel volgens ouders?

Zoektocht naar ‘kleine’ maatregelen met groot effect

300-tal ouders delen ‘hefbomen’ voor inclusie (2019)

Hefbomen voor inclusie



Kunnen en durven praten is het sleutelwoord! 

(altijd, met iedereen, over alles)

 Start, uitwerking en evaluatie van zorgtraject

 Met iedereen : (zorg)leerkrachten, directie, ouders, leerling, 

ondersteuners, externe hulpverleners, …

 Ook leerling zelf ‘op maat’ betrekken 

 Open en eerlijke communicatie (kwetsbaar, vertrouwen nodig)

Hefbomen voor inclusie



Inclusief onderwijs =  voortdurend zoek- en leerproces!

Geen standaardlijstje met maatregelen :

Elke leerling is uniek

Noden leerlingen veranderen in tijd

Aanpak moet gedragen zijn door iedereen

Wat werkt, geeft energie; wat niet werkt, vreet energie

Hefbomen voor inclusie



klasgenoten als ‘buddy’s’ : geheim wapen?

Betrokkenheid klasgenoten vermijdt uitsluiting en onbegrip

Leerling zelf bepaalt hoe klasgenoten geïnformeerd/betrokken 
worden

Spontaan, vrijwillig buddysysteem

Open klassfeer, anti-pestbeleid

Soms maatregelen zinvol voor heel de klas (geen uitzondering 
meer)

Hefbomen voor inclusie



Ondersteuners?

• Stimuleren van communicatie tussen school en ouder

• Erkenning van ouder als ervaringsdeskundige

• Steun bij aanpak thuis

• Bij voorkeur ervaring/opleiding mbt specifieke zorgnood kind

• Ouders vinden ‘voortzetting’ in ondersteuning belangrijk 
(vertrouwensband, kennis opbouwen)

• Ondersteuners zijn nodig, maar zorg moet zoveel mogelijk op 
de klasvloer gebeuren

Hefbomen voor inclusie



Ouders zijn partner, maar geen spilfiguur in zorgtraject

Veel ouders nemen trekkersrol op (diagnose, zoektocht naar hulp, 
inschakelen buitenschoolse hulpverlening, ondersteuning thuis,  
coördinatie op school, overdracht maatregelen volgend leerjaar …) 

Trekkersrol vraagt kennis, tijd, geld

Ongelijke kansen!

Ouders zijn in de eerste plaats ouders (ervaringsdeskundige)

Zorg zoveel mogelijk binnen school(m)uren! 

Hefbomen voor inclusie



Wil je meer weten? 

Je vindt het rapport, artikels en filmpjes met ouders op 

https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezinspolitiek/hefbomen-voor-inclusie/

Hefbomen voor inclusie

https://www.goedgezind.be/algemeen-gezinsnieuws/gezinspolitiek/hefbomen-voor-inclusie/


Tijd voor gesprek…



Laten we vertrekken van 
diversiteit als kans…


