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 Uitnodiging vergadering beheerscomité –   22 september ‘20 

 

 

Aanwezig: Jeanne Van Den Broeck, Griet Paulussen, Joost Wynants, Herman Snoeys, 

Tom Belmans, Katrien Albrechts, Mieke Quirijnen, Theo Gorssen, Luc Wyns, Ilse 

Vandepoel, Petra Van De Velde 

Verontschuldigd: Liesbet Vrijdaghs, Lies Van Hoeck, Carine Verheyen, Eric Van Rooy, 

Ilse Vandevreugde 

- Welkom aan de nieuwe leden:  

Lies Van Hoeck (vervanging van Bob Vandeputte)  

Griet Paulussen (vervanging voor Nicole Boonen) 

Carine Verheyen heeft aangegeven dat ze niet meer zal aansluiten bij de 

vergaderingen van het beheerscomité, ze bekijken binnen de 

scholengemeenschap Turnhout wie hen zal vertegenwoordigen in het 

beheerscomité. 

 

- Het vorig verslag werd goedgekeurd 

 

- Terugblik op de start van het schooljaar: 

In sommige scholen moeilijkheden met DIPLON bij de opstart van het schooljaar. 

Deze moeilijkheden hebben te maken met de koppeling tussen DIPLON en 

DISCIMUS in functie van de koppeling met IRIS (het digitaal leerlingenpaspoort) 

vanaf 1 oktober. Ondersteuners hebben de scholen goed ondersteund bij de 

opstart met DIPLON. 

Aanmelden via itsme is goed gelopen, scholen zijn reeds gewend om dit te 

doen om gegevens op te vragen bij de overheid. 

 

Mieke vult aan met gegevens vanuit het ondersteuningsteam: 

o 34 nieuwe collega’s: 

 17 collega’s uit BuO 

 6 collega’s uit welzijn 

 7 uit gewoon onderwijs (waaronder 1 zoco kleuter, 2  lager, 1 

secundair) 

 1 collega uit een ander ONW 

 3 logopedisten 

Directies geven aan dat het moeilijk is om collega’s die in september de 

overstap maken naar het ondersteuningsteam te vervangen in hun 

school. 
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o Nieuwe collega’s hebben elke week 1 dag vorming gehad (inclusie – visie 

op ondersteuning - handelingsgericht werken – wettelijke kader –

zorgcontinuüm en IAC- oplossingsgericht werken) 

o Nieuwe locatie: HTCT – Kempenlaan 36 - Turnhout 

o Iedereen administratief verbonden aan BKLO De Brem of BuSO 

Kasteelpark 

o Aparte boekhouding met alle onkosten en inkomsten, evolueren naar 

apart financieel beleid (begroting op volgende beheerscomité) 

o Centrale thema van professionalisering dit schooljaar = GOLLD 

o Ontmoetingsmomenten voor scholen samen met VOKAN- Antwerpen Plus 

 VOKAN – inclusie Beno Schraepen 20 oktober 

 Kempen – GOLLD Inge Vandeputte 12 november 

 Antwerpen Plus – aanpassingen in schoolorganisatie om in te 

spelen op diversiteit (datum nog te bepalen) 

 

- Werking met vereenvoudigd GV en koppeling met IRIS  

(digitaal leerlingenpaspoort) 

De overheid heeft CLB verrast met nieuwe regelgeving en communicatie 

daarrond. De communicatie rond deze wijziging heeft wat misverstanden 

opgeleverd in de scholen. 

 

Wat blijft ongewijzigd: 

Het handelingsgericht proces om tot ondersteuning te komen is niet gewijzigd. 

 

Wat verandert: 

Het sjabloon gemotiveerd verslag (GV) wordt aangepast.  

 Het functioneren van de leerling moet niet meer op papier komen staan.  

De participatieproblemen van de leerlingen zullen vermeld worden bij de 

onderwijsbehoeften. 

 Tegen 1 oktober komt er een nieuw sjabloon voor het GV dat zelf uit het 

leerlingendossier rolt als het CLB een GV wil opmaken.  

 Geen papieren versie meer van GV en ook geen handtekeningen meer 

nodig. 

 

De verslagen (V) wijzigen inhoudelijk niet, ze worden wel zichtbaar in IRIS. 

Er zal vanaf 1 oktober een koppeling zijn tussen LARS en IRIS (ditigaal 

leerlingenpaspoort). Als een verslag of gemotiveerd verslag wordt opgeladen in 

LARS, is dit zichtbaar in IRIS. Ouders hebben geen toelating tot IRIS. 

 

Afspraken: 

- Er is momenteel enkel via schooldirect en Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

geïnformeerd over IRIS. Het CLB blijft alert om de scholen hierover te 

contacteren. 

mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be


     Ondersteuningsnetwerk Kempen 
________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  0472 12 36 64 

- Op operationeel overleg wordt geagendeerd hoe de participatieproblemen 

mee worden opgenomen  in de andere luiken van het GV. 

 

- Stand van zaken Proza  

o Doelstelling van de proeftuinen: inzetten op zorgversterking in fase 0 en 1 

samen met de 4 partners van het ondersteuningsnetwerk.  

 Inzetten op niet-gefragmenteerde zorg binnen het hele zorgcontinuüm; 

samen met alle partners aan de slag met als doel zorg te versterken in alle 

fases van het zorgcontinuüm. 

o Selectie van 6 scholen: KOGEKA, VBS Sint-Guibertus, Klavernest 

Wechelderzande, Mariaschool Grobbendonk, De Vlinder Baarle-Hertog, 

Sint-Lutgardis Mol 

o 1O-tal ondersteuners die zich kandidaat stelden, definitieve toekenning 

na afstemmingsgesprekken 

o 28-29-30 september afstemmingsgesprekken met de 4 partners = 

startpunt, nadien worden ondersteuners definitief toegewezen aan een 

proeftuin. We gaan samen aan de slag en zetten in op transparante 

communicatie in de samenwerking met alle partners. 

o Inge Vandeputte is procesbegeleider 

o Elke Struyf en Inge Vandeputte zijn bezig met selectie van 

masterstudenten voor project 

 

- Aanwending van urenpakket 

o Op basis van de telling van de brede types (april 2020) en ene prognose 

voor de teldag van de kleine types is het urenpakket ingevuld. 

We namen hierbij een buffer van 40 uren voor kleine types die nog niet 

ingevuld zijn + enkele verlofstelsels 

Na 1 oktober verdere aanwerving voor vacante uren. 

Voordeel van de kleine types is dat het begeleidingseenheden zijn die zelf 

kunnen worden ingekleurd in lesuren of paramedische uren. 

o Momenteel hebben 140 collega’s (voltijdse of deeltijds) 

o De5 regio-teams zijn voor het zorgloket gesplitst naar 10 subteams (voor 

verdeling van de vragen) 

o Coördinatieteam : algemene coördinatie (Mieke & Annick), 5 regio-

verantwoordelijken met elk verantwoordelijkheid voor een domein (visie, 

vorming, administratie, zorgloket, personeel, communicatie, DIPLON, …): 

evolueren naar gespreid leiderschap 

We respecteren met het pakket aan coördinatieuren de 3% coördinatie 

die mag worden ingezet. 

Uit het urenpakket halen we  1 fulltime-equivalent voor  

personeelsadministratie (1 halftijdse basis/1 halftijdse secundair.  
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Elk subteam heeft extra verantwoordelijkheden: aanspreekpunt zorgloket, 

moderator subteam, …dit doen de collega’s in uren schoolopdracht, 

geen extra coördinatie-uren 

o Competentiebegeleider: Evy Van Looy 

o Mentoren : onthaalden nieuwe collega’s ook in hun schoolopdracht. 

Elke focusgroep heeft een verantwoordelijke (doet dit in schoolopdracht-

uren). 

 

- Afspraken in verband met CORONA  

o Ondersteuners zijn essentiële derden 

o In elke kleurencode aanwezig op school 

o Kerntaak van een ondersteuner  is ondersteuning bieden in het kader van 

ll met specifieke noden. Ook bij afwezigheid van leerkrachten richten 

ondersteuners zich tot hun kerntaak en worden ze niet mee ingezet voor 

opvang (tenzij in noodsituaties). 

o Elke ondersteuner bespreekt met zijn school hoe ze zich kunnen 

registreren bij het binnenkomen van de school in het kader van contact-

tracing.  

o Scholen bezorgen de communicatie  in verband met corona aan de 

leerkrachten én de ondersteuners in hun school. 

o Een school bekijkt bij elke besmetting samen met de CLB-arts of er 

contact is geweest met een ondersteuner. 

o CLB-arts neemt contact op met ondersteuner als er hoog-risico-contact is 

geweest met een besmette leerling of leerkracht. 

o CLB is verantwoordelijk voor de communicatie met de leerlingen. 

o Chirurgische mondmaskers zouden laag-risico-contact geven volgens 

arbeidsgeneesheer. CLB kijkt niet naar het soort mondmasker. Voor CLB 

geldt de afstand van 1,5 m met mondmasker voor laag-risico-contact. 

 

- Afvaardiging gewoon onderwijs naar operationeel overleg met CLB-PB-VCOV-

scholen–ondersteuners – 19 november 9u30 tot 12u, 16 maart 13u30 tot 16u, 3 

juni 13u30-16u 

Tom Belmans en Joost Wynants zijn kandidaat om aan te sluiten bij het 

operationeel overleg. 

Tom Belmans  is tevens lid van D’cant en wil daar standpunten vanuit het 

beheerscomité van ondersteuningsnetwerk Kempen inbrengen. 

Theo Gorssen is lid van CODISO en kan daar de standpunten vanuit het 

beheerscomité van ondersteuningsnetwerk Kempen inbrengen. 

 

Volgende vergadering beheerscomité: 
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13 november 13u30 tot 15u30 

SILA - Westerlo 
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