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ALGEMEEN 
 
Flexibel omgaan met urenpakket

In het ondersteuningsmodel denken wij niet langer in trajecten van twee
ondersteuningsuren per week, en dit voor een volledig schooljaar. De middelen
zijn hiervoor niet toereikend.

We springen flexibel met ons urenpakket om. Dit betekent dat we in kortere
trajecten denken, die uiteraard wel, mits evaluatie en nieuwe doelen, kunnen
verlengd worden. We komen ook niet systematisch 2 lesuren per week langs.
Afhankelijk van de noden wordt flexibel met dit pakket omgesprongen. De ene
leerling krijgt soms iets meer ondersteuning dan de andere. En de ene week is



ook niet altijd precies gelijk aan de andere. We proberen onze aandacht én tijd
te besteden aan wie deze op dat moment het meeste nodig heeft.

Bovendien is het ook een optie om een ondersteuning tijdelijk ‘on hold’ te
zetten. Dat betekent dat de leerling nog steeds over een geldig (Gemotiveerd)
Verslag beschikt maar geen actieve ondersteuning krijgt.

Specifiek voor basisonderwijs: duikt de nood aan ondersteuning terug op, dan
kan deze eenvoudig via het aanmeldingsformulier terug aangevraagd worden.
Wij garanderen een opstart ten laatste op de 11de werkdag van de maand
volgend op de maand van aanmelding.

 
 
Interne opleiding en intervisie ondersteuners

Basisonderwijs:

Ondersteuners komen op dinsdagnamiddag samen voor interne opleiding en
intervisie. Aan de scholen willen we vriendelijk vragen om op dinsdagnamiddag
geen teamoverleg rond een leerling te plannen.

SECUNDAIR ONDERWIJS:

Ondersteuners komen op maandagvoormiddag in verschillende deelteams
samen voor intervisie en afstemming. Per deelteam zijn er enkel scholen
verbonden. 
Ondersteuners komen op dinsdagnamiddag samen voor interne opleiding en
expertise overleg.

Aan de scholen willen we vriendelijk vragen om op maandagvoormiddag
en dinsdagnamiddag geen teamoverleg rond een leerling te plannen. 
 
 
BASISONDERWIJS 
 
Capaciteit

Wat onze capaciteit betreft, weten jullie al langer dat onze middelen jullie
vragen niet dekt. Wij werken momenteel met een gemiddelde van 1,7 lestijden
per leerling. Elke bijkomende leerling betekent een daling van dit gemiddelde.
Wij gaan er vanuit dat elke vraag die ons zorgloket bereikt een terechte vraag
is. We kunnen dus enkel vaststellen dat het basisonderwijs veel middelen
tekort heeft om alle leerlingen kwaliteitsvolle begeleiding te geven. Eerder
hebben we met een groep directies en zorgcoördinatoren over dit onderwerp



een brainstorm gehouden. De aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen,
moeten besproken worden op het beheerscomité. Wij wachten op een
antwoord van dit beheerscomité alvorens hiermee verder te gaan. Jullie
vertegenwoordiger op het beheerscomité is Didier Vandenhaute (directeur Sint-
Lieven Kolegem).

 

Mogen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om jullie eraan te herinneren
dat we alle ondersteuningsvragen die ons bereikten voor 1 oktober een
goedkeuring hebben meegegeven tot en met 31/01/2019. Uiteraard kunnen
deze trajecten, indien noodzakelijk, worden verdergezet. Wij verwachten
hiervoor een oppuntstelling van de ondersteuningsnoden via het Plan van
Ondersteuning dat de ondersteuner zal opmaken na een teamoverleg op jullie
school.

 
Opstart nieuwe leerlingen

Anderhalf jaar na de opstart van het ondersteuningsnetwerk kunnen wij niet
anders dan vaststellen dat het permanent aanmelden en opstarten van
ondersteuningstrajecten heel erg ten koste gaat van de productiviteit van het
ondersteuningsteam. Elke week moet de leerlingenpuzzel herbekeken worden
en worden uurroosters aangepast. Tijd die wij zinvoller zouden kunnen
besteden aan intervisie en professionalisering, voorbereiding lopende
ondersteuningen, …

Daarom zullen wij vanaf januari 2019 aanmeldingen gebundeld opstarten.

Concreet betekent dit het volgende.

Wij zullen alle aanmeldingen van één maand verwerken in de eerste 10
werkdagen van de volgende maand. 
Ten laatste op de 11de werkdag zal er een ondersteuner effectief aan het werk
zijn.

Bv. voor alle aanmeldingen die ons bereiken in de loop van januari 2019, zal er
ten laatste op 15/02/2019 een ondersteuner aan het werk zijn op jullie scholen
voor de betrokken leerlingen.

Wij gaan aan de slag met volledige aanmeldingen. Dit betekent:

aanmeldingsfiche via de link op onze website

een Verslag of een Gemotiveerd Verslag waarin de beeldvorming en de
ondersteuningsvraag helder zijn

 
Schoolverandering



In het basisonderwijs leeft nog teveel de opvatting dat aan het (Gemotiveerd)
Verslag automatisch ondersteuning vasthangt. Dat is normaal gezien wel zo
voor nieuwe trajecten maar is niet noodzakelijk zo voor leerlingen die
veranderen van context. De problematiek op zich zorgt er immers niet voor dat
een leerling binnen zorgfase 2 moet opgevolgd worden. In een andere school,
zelfs bij een andere leerkracht, kan dit soms perfect binnen fases 0 of 1.

Daarom vragen wij bij een schoolverandering ook een nieuwe aanmelding met
recente onderwijsbehoeften en ondersteuningsnoden. Wij willen dan van de
nieuwe school horen welke ondersteuningsnoden zij hebben.

 

Concreet:

overleg tussen de ‘oude’ school en de ‘nieuwe’ school waarbij die eerste
de leerling schetst en de aanpassingen die nodig zijn, en de tweede
probeert in te schatten welke specifieke ondersteuningsnoden zij zullen
hebben betreffende deze casus

aanmeldingsformulier op de website invullen en doorsturen, vooral de
nieuwe contactgegevens en de ondersteuningsnoden van de nieuwe
school zijn van belang

 
Voorlopig standpunt IAC-trajecten

Omwille van beperkte middelen en het ontbreken van een gedragen visie
binnen diverGENT zijn we genoodzaakt om voorlopig het volgende standpunt
in te nemen:

leerlingen met een IAC-traject worden ondersteund als alle andere
leerlingen, de ondersteuner krijgt geen extra middelen maar de
ondersteuner kan wel flexibel omspringen met het eigen pakket

eindtermen en gemeenschappelijk curriculum worden losgelaten en
worden gezien als ontwikkelingsdoelen

de school, met hulp van de ondersteuner, brengt in kaart waar de leerling
zich bevindt op het curriculum

de school, met hulp van de ondersteuner, bepaalt nieuwe doelen binnen
de zone van naaste ontwikkeling

het IAC-plan zelf blijft de verantwoordelijkheid van de school

scholen nemen contact op met de pedagogische begeleiding competentie
wanneer zij hulp nodig hebben bij het opstarten van deze trajecten 
⇒ Contactgegevens: Kris Loobuyck via
Kris.Loobuyck@katholiekvlaanderen.vlaanderen



taak ondersteuner: ondersteunen binnen het plan, terug te vinden in
eigen Plan van Ondersteuning of op een andere heldere manier (bv.
aanduiden op IAC-plan)

 
Brief die ondersteuners naar het beheerscomité stuurden

Beste bestuurders,

 

Nieuwjaar is traditiegetrouw een tijd voor bezinning, voor goede voornemens
en voor wensen.

Na anderhalf ondersteuning diverGENT hebben we een aantal wensen om
onze werking kwaliteitsvoller te maken waarvan we menen dat we deze aan
jullie kunnen voorleggen.

We kijken uit naar:

structureel overleg met de betrokken leerkrachten,

een plek voor de ondersteuner op de school, het gevoel er welkom te zijn
en de ruimte te hebben om er te kunnen werken,

concrete ondersteuningsnoden van school waar wij gericht een antwoord
op kunnen bieden,

een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners bij de
ondersteuningstrajecten,

een transparant zorgkader op elke school waarin duidelijk wordt hoe de
school de zorg organiseert op de niveaus basiszorg en verhoogde zorg,

instapmomenten voor nieuwe leerlingen,

de mogelijkheid om vanuit concrete casussen deel te kunnen nemen aan
werkgroepen en themagroepen op de scholen,

scholen die bij hun klassamenstelling rekening houden met de specifieke
noden van de leerlingen,

scholen die vernieuwend kijken inclusie en zich hierin laten begeleiden
door de pedagogische begeleidingsdienst,

realistische verwachtingen van scholen wat betreft competenties en
takenpakket van de ondersteuner,

een collega-ondersteuner op elke school zodat bezorgdheden kunnen
gedeeld worden,

logistieke ondersteuning: bureaumateriaal, mediatheek,
onkostenvergoeding (kilometers, parkeertickets en telefoon, huisvesting,



laptop, print- en kopieermogelijkheden op de scholen, …),

een band met het buitengewoon onderwijs in functie van expertisedeling

een functieprofiel en takenpakket dat gedragen wordt door alle partners

een ‘diverGENT-huis’, een plek waar we als ondersteuners en
coördinatoren kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten

meer tijd en middelen voor professionalisering

een duidelijk statuut

een organogram diverGENT zodat we weten wie bij dit project betrokken
is, wie welke verantwoordelijkheid draagt en wie we waarvoor en hoe
kunnen contacteren

 

We komen dit graag aan jullie toelichten en vertrouwen erop dat jullie hiermee
aan de slag gaan.

We hopen eind 2019 al een aantal van deze wensen vervuld te zien.

 

Met vriendelijke groeten

An, Annelien, Annick, Annick, Annie, Chantal, Emelie, Erik, Geert, Hilde, Hilde,
Hilde, Inge, Iris, Isabelle, Johan, Julie, Karlien, Kathleen, Kathlyn, Koen, Kristel,
Leen, Leen, Lieze, Linda, Lore, Lorena, Louise, Lynn, Marianne, Melissa,
Mieke, Moniek, Natalie, Ophélie, Ophélie, Paulien, Sarah, Sarah, Sofie,n Tien,
Tim, Tine (ondersteuners en coördinatoren diverGENT basisonderwijs) 
 
SECUNDAIR ONDERWIJS 
 
Aan allen een gelukkig nieuwjaar 2019! 
 
We willen jullie graag op de hoogte brengen over een afspraak die we gemaakt
hebben met onze ondersteuners diverGENT secundair. 
 
We zouden de ondersteuner(s), die  ondersteuning geven op jullie scholen,
graag tijdens de info/opendag(en) laten participeren. Het laten belichten van
het ondersteuningsnetwerk bij jullie op school lijkt ons pedagogisch, voor de
ondersteuner, zeer zinvol. Met een standje of aanspreekpunt of welke creatieve
ideeën dan ook.  
 
Op deze manier wordt de ondersteuner, verbonden aan jullie scholen, nog
meer betrokken bij jullie scholen en ik ben er van overtuigd dat de
samenwerkingsverbanden op de scholen nog sterker  zullen worden. 



 
De ondersteuner zal met deze vraag en/of voorstel bij jou of jouw collega's
aankloppen. Zo zijn jullie reeds op de hoogte over de afspraak.

http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/

