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  Verslag beheerscomité – 17 januari 2020 

 

 

Aanwezig: Ilse Vandepoel, Luc Wyns, Theo Gorssen, Tom Belmans, Joos Wynants, Ilse 

Vandevreugde, Nicole Boonen, Jeanne Van Den Broeck, Mieke Quirijnen, Petra Van 

De Velde 

Verontschuldigd: Eric Van Rooy, Bob Van de Putte, Carine Verheyen, Liesbeth 

Vrijdaghs, Herman Snoeys 

 

- Goedkeuring vorig verslag 

Het verslag werd goedgekeurd. 

 

- Stilzwijgende verlenging van contract bij oprichting van oprichting van 

ondersteuningsnetwerk Kempen 

o Situatieschets: 

Het huidige contract met de scholen loopt tot en met 31 augustus 2020. 

Als we ons willen voorbereiden op de verlenging voor 1 schooljaar 

hebben we een verlenging van het contract nodig. 

We vragen een stilzwijgende verlenging van het contract voor 1 jaar op 

voorwaarde dat de ondersteuningsnetwerken nog verder blijven bestaan. 

Scholen kunnen nog steeds uitstappen of toetreden per mail aan de 

voorzitter van het beheerscomité uiterlijk 1 februari, met ingang op 1 

september daaropvolgend.  

o Besluit: Het beheerscomité gaat akkoord met een stilzwijgende verlenging 

van het contract door ondertekening van de aanwezigheidslijst. 

 

- Aankondiging werkbezoek van inspectie voor type 2,4,7: 

o Datum: 24 januari hele dag 

o Doel: het is een werkbezoek, geen echte inspectie, het werkbeozek heeft 

als doel het ontwikkelen van referentiekader voor ondersteuning, vorig 

jaar brede types in de focus, dit jaar enkele BuO-scholen en ONW voor 

kleine types. VOKAN en Kempen hebben specifiek inspectie omdat we 

werken met de ingekantelde, inclusieve werking voor de kleine types. 

 

o Aanwezigen en verloop van de dag: 

 2 collega’s van inspectie (Yvan Ameye, Darlyne Van Den Broucke) 

en 1 collega van het departement onderwijs (observator) 

 Eerst gesprek met beleid (Jeanne Van Den Broeck, Ellen Wolfs, 

Mieke Quirijnen, Annick Van Der Veken), mandaat van directies 

type 2 binnen netwerk aan Jeanne om type 2 en 4 te 

vertegenwoordigen. Ellen Wolfs vertegenwoordigt 

samenwerkingsverband voor type 7. 
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 Daarna gesprek met 15 ondersteuners die kleine types 

ondersteunen (naast brede types) 

 Namiddag gesprek met max.15 scholen van eigen netwerk en van 

andere netwerken die ondersteuning vanuit type 2,4,7 van ons 

ontvangen (Egelantier, Graankorrel, GBS Schransdries, VBS 

Merksplas, Sint Victor basis en secundair, Sint Clara secundair, GBS 

Voorheide, Reuzepas, SMIK, De Bosmier, Klavertje) 

 Afronding met terugkoppeling aan beleid. 

 

o Thema’ s die aan bod komen: 

 Organisatiebeleid 

 Visie en beleid 

 Vormgeving van ondersteuning 

 Personeelsbeleid en professionalisering 

 Samenwerking (ook met ouders, netoverstijgend en met externe 

partners,…) 

 Kwaliteitsontwikkeling 

 Middelen (vooral coördinatie, vraag naar aanwending van 

werkingsmiddelen voor de doelgroep kleine types) 

 Sterktes, groeikansen, prioriteiten  

 Tips voor opstellen referentiekader  

 

o Bezorgdheden vanuit het beheerscomité voor de inspectie: 

 Tijdig weten wanneer welke middelen mogen worden 

ingezet. 

 Vanuit CLB: Verslag levert meer uren op dan een GV en 

scholen zetten daarom soms scholen onder druk om een 

verslag af te leveren, terwijl het kind hierdoor geen 

getuigschrift kan behalen. Suggestie: hulp moet flexibel en 

op maat zijn en  niet afhangen van GV of V. Geen vaste 

omkadering van uren per leerling, maar wel per ONW. Dit 

gaat terug naar de GON en komt niet overeen met de 

nood aan flexibiliteit. CLB wordt hierdoor gedwongen in een 

systeem van verslagen opmaken owv de middelen. Vraag 

om regie naar inzet van ondersteuning bij de scholen en 

ONW te laten 

 

o Suggestie vanuit het beheerscomité voor toekomstig referentiekader: ook 

CLB en PB mee bevragen bij werkbezoek bij opvolging van regionale 

ondersteuningsnetwerken. 

 

 

mailto:info@ondersteuningsnetwerkkempen.be


     Ondersteuningsnetwerk Kempen 
________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
info@ondersteuningsnetwerkkempen.be  0472 12 36 64 

- Aankondiging schoolbezoek van Lieven Bouve, Katrien Cerpentier en Wim 

Vandenbroek 

 

Datum: 23 januari in de voormiddag 

 

Doelstelling: beleidsmakers positief inspireren vanuit wat werkt binnen de 

ondersteuningsnetwerken, mee inspiratie, input kunnen geven aan nieuwe 

begeleidingsdecreet (eerste versie zou in maart 2020 verschijnen) 

 

Aanwezigen: 

- 2 scholen in Sint-Niklaas (1 basis en 1 secundair) getuigen van hoe ze inclusief 

werken samen met de partners van hun ondersteuningsnetwerk. 

- vertegenwoordigers van Kabinet onderwijs 

- Wim Vandenbroeck VUB (schrijft mee aan begeleidingsdecreet) 

- Lieven Bouve en Annemie Jennes (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 

-  Kempen: Jeanne Van Den Broeck, Mieke Quirijnen 

- Accolade: directeur, Grietje Van De Velde, Veerle Van Lancker 

- VOKAN:  Koen Bernaers, Kim Andriessen 

- Ondersteuningsteam type 2 Oost-Vlaanderen: Sofie Pringels 

- Antwerpen Plus: Kathy Delfante 

 

Verloop van de dag: 

Kaderen van doel van het schoolbezoek: positieve verhalen brengen over 

ondersteuning vanuit wat werkt, mee inspiratie mogen geven voor het nieuwe 

begeleidingsdecreet door beleidsaanbevelingen te doen en samen na te 

denken. 

- Ondersteuningsnetwerken en 2 scholen stellen zich voor. 

- Scholen getuigen van hun ervaringen met het ondersteuningsnetwerk. 

- Beleidsaanbevelingen: Wat hebben scholen nodig? 

Wat hebben ondersteuningsnetwerken nodig? 

 

Aanbevelingen/bezorgdheden vanuit beheerscomité van 

Ondersteuningsnetwerk Kempen: 

- Voldoende samenwerking met andere instanties buiten onderwijs (bv. welzijn, 

time out,…) 

- De tijd gaat verder, alles lijkt te zijn stilgelegd. Wanneer komt er meer nieuws? 

 

- Mandaat voor opvolging en evaluatie van ondersteuners  

Jeanne vraagt het mandaat aan het beheerscomité en de collega-directies 

van BuO om de opvolggesprekken met de ondersteuners te mogen doen als 

voorzitter beheerscomité en leidinggevende van het ondersteuningsteam. 

Officieel is de eerste evaluator van het lager onderwijs de directeur.  
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Besluit: 

Het beheerscomité geeft het mandaat aan Jeanne om de ondersteuners te 

blijven opvolgen. Er is geen officiële  functiebeschrijving. Wanneer mensen in 

aanmerking komen voor TADD, bekijken of we vanuit het ondersteuningsteam of 

we hiermee verder willen gaan vanuit de informatie van de regio-

verantwoordelijken. Na deze periode kan je niet meer terugkomen op TADD. 

Bij twijfel of iemand verder aan de slag kan, kan eventueel bekeken en 

gecommuniceerd worden of deze ondersteuner aan een andere inrichtende 

macht kan worden verbonden. 

 

Hoe evalueren we ondersteuners samen met scholen? 

Communiceren aan de scholen hoe ze hun feedback over collega’s kunnen 

bezorgen aan het beleid van het ondersteuningsteam in het kader van 

evaluatie en opvolging: via mail, in gesprek of telefonisch, …contact opnemen 

met regio-verantwoordelijken of algemene coördinatie (Mieke Quirijnen en 

Annick Van Der Veken) 

 

- Criteria voor inzet van ondersteuning 

o Hoe vullen we de begeleidingseenheden in? 

3 nieuwe ondersteuners vanaf januari:  

 Door inzet van korte vervangingen  

 Door inzet van gespaarde uren van afwezigen van eerste trimester 

 Door inzet extra middelen vanaf 1 februari 

 

o Hoe gaan we om met nieuwe aanmeldingen?  

 Geven we nieuwe aanmeldingen voorrang of niet? Ja, zeker ten 

voordele van scholen die nog maar weinig ondersteuning hebben 

gekrgegn. 

Het wettelijk kader legt ons op dat we alle ondersteuningsvragen 

moeten opnemen.  We geven steeds voorrang aan kleine types 

(2,4,7), dan bekijken we wat scholen genereren volgens Agodi en 

wat ze al hebben ontvangen. 

 Mogelijke criteria (praktijk)  

 Beschikbare capaciteit per regio (objectieve cijfers van 

Agodi) 

 Leerlingen die worden doorverwezen naar BuO  kunnen in 

overgangsmoment geen extra ondersteuning krijgen 

 leerlingen met verslag, aangeven aan ouders dat het 

hier stopt, dat extra helpende handen vanuit ONW 

niet mogelijk zijn. 

Time out-projecten kunnen een oplossing bieden. 

Hier is een duidelijke nood aan samenwerking met 

welzijn. 
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 Scholen die nog weinig vragen gesteld hebben, krijgen 

voorrang op scholen waar al heel veel ondersteuning loopt: het 

beheerscomité gaat hiermee akkoord 

 Scholen die niet mee zijn met onze visie en geen vraag van 

de leerkracht  formuleren: nog eens heel duidelijk deze rol 

verduidelijken 

 Zorg van de school?  We willen gaan voor zorgversterking in 

plaats van zorgverschuiving 

 

 Hoe gaan we dit communiceren naar de scholen?  

 Bepaalde scholen krijgen een stop op het teveel 

aanvragen, andere scholen, die nog niet veel vragen 

hebben gesteld, krijgen voorrang. 

 Er werd reeds gecommuniceerd via de nieuwsbrief dat we 

nieuwe aanmeldingen kunnen opnemen door zaken af te 

ronden of naar een lagere frequentie te brengen. 

 Beheerscomité is akkoord dat de regio-verantwoordelijken 

mee op gesprek gaan met de ankerpersonen op de 

scholen waar er teveel vragen zijn of waar scholen nog niet 

mee zijn met onze visie.  

 

 

 

- Ontmoetingsavonden voor ouders  

 

o Doelstelling van de ontmoetingsavonden: 

Ouders en ondersteuners ontmoeten elkaar en wisselen uit over 

wat ouders nodig hebben als hefbomen naar inclusie om  hun kind 

te laten schoollopen in het gewoon onderwijs. Focus van de 

uitwisseling is communicatie met ouders en hoe ouders betrekken 

als volwaardige partner bij ondersteuning. 

 

o Voorstel data:  

woensdag 3 maart van 19u tot 22u in Zweepes Ven Oud-Turnhout 

woensdag 18 maart van 19u tot 22u in cc Zwaneberg Heist-

op-den-Berg 

 

o Aanwezigen: ouders, ondersteuners, gezinsbond, koepel van 

ouderverenigingen, tolk voor anderstalige ouders, …. 
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- Stand van zaken locatie voor ondersteuningsteam : 

Tongelsbos volgend jaar zeker 5 lokalen te kort.  
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Voor de secundaire scholen blijft het afwachten of er lokalen ter beschikking zijn 

volgend schooljaar. De zoektocht gaat verder en we verkennen de 

mogelijkheden qua beschikbare locatie, prijs en faciliteiten. 

 

- Samenwerking met externe partners: 

o Neon + (Stefan Singelée): 

 Aanwezigheid welzijn in beheerscomité is niet als draaischijffunctie, 

de draaischijffunctie van CLB wordt erkend en is wettelijk 

vastgelegd door de overheid, samenwerking tussen CLB, MFC, 

CAR liggen wettelijk vast 

 Partners van welzijn in beheerscomité (CAR en MFC) hebben geen 

stemrecht, zijn toegevoegd partner 

 Doel van aanwezigheid: elkaars werking kennen en daardoor 

beter samenwerken op de werkvloer (concreet vaak in scholen), 

door welzijn formeel te betrekken in beheerscomité, kan er korter 

op de bal worden gespeeld als partners elkaar nodig hebben in 

crisissituaties (gentlemen’s agreement) 

 Suggestie om binnen de eigen regio te bekijken welke partners een 

aanbod hebben en van deze partners vertegenwoordiging zoeken 

in beheerscomité. 

 VLOR bereidt een dossier voor ter voorbereiding 

begeleidingsdecreet, de visie van het advies van de VLOR is 

duidelijk dat men wil evolueren naar een meer geïntegreerde 

aanpak van de verschillende partners door SAMEN 

verantwoordelijkheid op te nemen. 
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 Neon + heeft ook ondersteuners die uit CAR en MFC komen, de 

werking goed kennen en op zorgloket mee nadenken over 

complexe dossiers. 

o SOM Leuven (Bieke Buisson) 

 Het CLZ  is een net- en niveau-overstijgend 

samenwerkingsverband van scholen voor buitengewoon 

onderwijs, de ondersteuningsnetwerken en -teams en hun 

begeleidende CLB's voor de regio Leuven. Ze komen 1 keer per 

maand samen.  

 Samen met Lerend Netwerk Ris+K is het CLZ partner binnen het 

SOM labo 'Zero tolerantie tegen schooluitval'. Vandaaruit 

organiseren ze 4 keer per jaar een leerlabo, dit jaar gaat het 

over 'verbindend werken bij moeilijk begrijpbaar gedrag'.  

 

o Hoe gaan we vanuit ONKempen ook op zoek naar meer 

samenwerking met welzijn in onze regio? 

GOM= De stad Geel gaat er een initiatief oprichten door de schepen 

van onderwijs om onderwijs en welzijn dichter bij elkaar te brengen. 

Contact opnemen met Marlon Parijn om te inventariseren welke 

partners van welzijn aan de slag zijn op de klasvloer. 

Zoeken naar partners die op lange termijn kunnen samenwerken met 

scholen in functie van kwetsbare groepen (Gio, Naft, …) 

 

- Stand van zaken DIPLON 

Nieuwe informatiesessies zijn geweest. 

Intussen sluiten ONW van Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen al zeker aan bij 

DIPLON. 

West-Vlaanderen bekijkt het nog per ONW. 

Ook schollen voor kleine types sluiten aan. 

Limburg kiest geen systeem omdat ze eerst willen weten wat er na de periode 

van 4 jaar komt. 

Over zorglink wordt intussen niet meer gesproken. 

 

- Uitnodiging Thinclusiedag – 13 februari voor 450 ondersteuners georganiseerd 

door en voor Accolade, Antwerpen Plus, VOKAN, Kempen 

Leden van de beheerscomités worden uitgenodigd. Graag op voorhand 

inschrijven via link of mail aan Mieke.   

 

- Vanuit de 3 prioritaire nascholingstrajecten komt er nog een deeldag (23 april) 

om wat geleerd is te delen met leerkrachten en ondersteuners. Deze deeldag in 

het teken van hoe samen aan de slag op de klasvloer brengt input rond gedrag 

door prof. Dr. Kees Van Overveld (voormiddag), namiddag intervisie met de 
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collega’s van de prioritaire nascholingen en de leraren waarmee ze samen 

werken. 
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