
Infosessie WAN-team
18.09 - regio Ninove 

25.09 - regio Wetteren 
01.10 - regio Aalst
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Doel infosessie

• Eénduidige boodschap
• Gelijkgerichtheid in samenwerking nastreven
• Partnerschap centraal: CLB + BuO + GO + PB
• Ondersteuning = gedeelde verantwoordelijkheid van school 

(leerkracht, zorg, directie), ouders en ondersteuner 
om in afstemming en wisselwerking de juiste keuzes te maken in 
maatregelen, deze uit te voeren, te evalueren en bij te sturen



Organisatie / wijzigingen WAN-team

• Basis van wijzigingen: evaluatie en reflectie
• zoco’s, lln.beg.
• ondersteuners
• partners zorgloket



Organisatie WAN-team

• Essentie blijft:
• Hoe kunnen we inzetten op ‘ondersteuning op maat’ van de leerling / 

leerkracht?
• Krachtlijnen van de overheid realiseren

• op weg naar meer inclusief onderwijs
• doel: versterken van leraren en teams in het omgaan met de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen
• evenwicht tussen leerlinggericht- en leerkrachtondersteunend
• brede kijk op leerlingen – multidisciplinaire aanpak
• flexibiliteit in de ondersteuning qua duur, intensiteit en frequentie



Organisatie WAN-team

• Effect op de klasvloer door verschillende manieren van ondersteuning 
• leerling en/of leerkrachtgericht
• via structureel overleg met de leerkracht: advies geven, samen maatregelen 

afspreken, uitproberen, bijsturen
• via co-teaching
• … 

• Met als doel
• verhogen van participatie en leergroei van de leerling
• aandacht voor welbevinden van leerling en leerkracht
• ondersteunen/versterken van leerkracht – teams



Organisatie / wijzigingen: subregio’s
• 3 subregio’s
• Wetteren
• Aalst 
• Ninove / Denderleeuw

• Subteams van ondersteuners met verschillende achtergronden 
(opleiding, ervaring, deskundigheid, … per subteam)

• Biedt kansen tot samen leren 
• collegiale consultatie, intervisie
• elkaar inspireren en coachen
• samen een casus onderzoeken
• op vaste dinsdagen samen naar een school gaan rond een casus



Team Wetteren Team Aalst Team Ninove / Denderleeuw
Karin van Hove Erica Duysens Ineke Debaere

Natasha Costermans Ilse Keppens Emmelie Delestrée

Magali Vanhende Natalie Asadourian Lindsay Godyn

Iris Roggeman Isabel Vanthuyne Katrien Delhaye

Lieven Raevens Jozefien Goedgezelfschap Jessie Haerinck

Joke Bracke Elien Bosman Anke Desutter

Sarah Coolbrandt Boris Bauden

Greet Grimonprez Ramona Vanderswaelmen

Jasmien Debosscher Femke Broos 

?

Coördinatie

Katrijn Jansegers en Sigrid Lievens



Organisatie / wijzigingen zorgloket

• 4 partners (gew.ond., CLB, BuO, PB)

• Hilde De Backer / Els De Blauwe
SO - VTI, Aalst

• Hilde De Troyer
BaO - Sint-Vincentius, Gijzegem

• Kathy Maes
directie VCLB Aalst

• Jana Gastmans
Ped.Beg.competentieontwikkeling

• Katrijn Jansegers, Sigrid Lievens
coördinatoren

• Taak
• overzicht houden op het aantal 

ondersteuningen

• opvolgen en bijsturen van 
• het globaal proces van aanmelden tot 

en met evalueren en afronden

• systeem van aanmelden en toewijzen

• complexe situaties/casussen/IAC 
bespreken en adviseren van CT

• Frequentie: 
• elke 3de dinsdag van de maand

• toewijzing na aanmelding: einde van 
de maand



Organisatie / wijzigingen BHC/SG

• 4 partners (gew.ond., CLB, BuO, PB)

• Tanja Biebaut (secr)
• Roland Brisard (BuO Don Bosco)
• Ward Van Hoorde (St.Lodewijk vzw)
• Luc Borms (Salem)
• Hugo De Henau (IKORN)
• Danny De Smet (CODI KSRS)
• Kristoff Dhont (INIGO)
• Kathy Maes (CLB)
• Gerda De Keyzer, Jana Gastmans (PB)
• Directies BuO: 

• Barbara Drieghe (St.Lodewijk BuBaO)
• Hilde Brewaeys (Don Bosco BuSO)
• Hilde Sleeuwagen (Don Bosco BuLO)
• Ria Kuykens (Levensvreugde BuSO)

• Samensmelting BHC + stuurgroep
• Taak

• overzicht houden over de werking van 
het ONW
• financiën
• personeelsaangelegenheden
• afspraken omtrent ped.stud., 

fac.verlofdagen
• overzicht houden op breder geheel

• ONW Vlaanderenbreed
• ONW regio Oost-Vlaanderen
en eigen ONW bijsturen waar nodig 

• mee opvolgen van moeilijker lopende 
schoolcontacten en advies geven

• Frequentie: maandelijks



Wijzigingen regelgeving ONW



Wijzigingen regelgeving ONW

• Ondersteuning voor leerlingen in het Bao en SO – expliciete 
vermelding:
• niet indien de noden enkel op niveau basiszorg / verhoogde zorg

= blijvend inzetten op versterken zorgbeleid
• niet indien geen HGD-traject
• ENKEL met een gemotiveerd verslag (GV) of verslag (V) !
• in principe geen continuëring GON vanuit vroegere dienstverlenende scholen



Wijzigingen regelgeving ONW

• Gemotiveerd verslag (GV) (type 2, 3, 4, 6, 7, 9)

• medische diagnose is geen voorwaarde meer
• WEL HGD-traject dat resulteert in een GV
• aanduiding van type op het GV = noodzakelijke deskundigheid
• algemene omschrijving van de ondersteuning vanuit dialoog met school, 

ouders, CLB en ONW en/of BuO indien betrokken
• ondertekening: directeur CLB gewoon onderwijs én ouders (= ondersteuning 

ook leerlinggericht, anders enkel leerkrachtgericht)

• Verslag (type 2, 3, 4, 6, 7, 9)

• ongewijzigd ! medische diagnose WEL noodzakelijk
• uitzondering: voorlopig verslag type 3



Wijzigingen regelgeving ONW

• GV type 3 light vervalt
• Ofwel stopzetting ondersteuning

omzetting naar GV type 3 (ten laatste op 01.01.2019)

• Lln met een voorlopig verslag type 3: 

• HGD-traject afgerond + vermoeden emotionele/gedragsstoornis (zonder 

classificerende diagnose) + nood type 3 + andere voorwaarden voor opmaak 

verslag.

• Consensus met alle partijen !

• Slechts éénmalige opmaak mogelijk gedurende de schoolloopbaan

• ENKEL voor inschrijving in BuO type 3 ! (geen IAC in gew.ond.)

• ENKEL voor lln gewoon onderwijs !



Wijzigingen regelgeving ONW

• GV type BA geen min. 9 mnd in BuO type BA

• HGD-traject dat resulteert in opmaak GV = comp./disp. maatregelen en 

ondersteuning nodig om het GC te volgen

• geen extra middelen van de overheid voor deze doelgroep

• Opheffen van het GV, indien niet meer voldaan wordt aan de 

voorwaarden

• ondersteuning + comp./disp. maatregelen niet meer vereist ifv GC

• OF (type)specifieke deskundigheid niet meer nodig

• OF opmaak van een V

à In samenspraak met alle partijen – belang van schoolloopbaanperspectief



Wijzigingen regelgeving ONW

• Wijziging definiëring type 2
• IQ: 2 of meer standaarddeviaties verschil tov gemiddelde
• Adaptief gedrag: 2 of meer standaarddeviaties verschil tov gemiddelde

• Overdracht leerlingengegevens 
• Bij elke schoolverandering:

• Binnen het niveau; bij definitieve uitsluiting
• BaO → SO

• De oude school draagt over aan de nieuwe school
• Kopie van het GV of V + relevante leerlingengegevens

Let op: schoolverandering ≠ automatisch verder zetten van ondersteuning !



Wijziging regelgeving

• Mails
• Coördinatie: info@wanteam.be
• Ondersteuners: voornaam.achternaam@wanteam.be

• Transparant zijn 
• bij delen van informatie
• bij bewaren van informatie

mailto:info@wanteam.be
mailto:voornaam.achternaam@wanteam.be


Ondersteuningsnetwerk 
type basisaanbod (BA), 3, 7 (STOS), 9

Expertisenetwerk 
type 2, 4, 6 en 7 (auditief)



Samen kwalitatief proces uitbouwen

1. Voortraject

2. Aanmelding

3. Toewijzing 5. Opvolging

4. Ondersteuning 6. Evaluatie/nazorg



Samen kwalitatief proces uitbouwen

• Voortraject = start van een zorgvraag voor een leerling

• CLB kan een HGD-traject opstarten

• HGD-traject kan resulteren in

• Suggesties ter versterking van de brede basiszorg / verhoogde zorg

• Suggesties voor compenserende maatregelen

• Vraag naar externe ondersteuning: reva, psychologische beg., ...

• Opmaak van een (gemotiveerd) verslag door CLB – op basis van noden ≠ op 
basis van diagnose
Timing opmaak (G)V na afronding HGD-trajcet: 2 weken (*zie aanmelding)

1. Voortraject



vraag naar ondersteuning 

Fase 0 en 1:
- CLB
- Schoolbegeleider



Samen kwalitatief proces uitbouwen

• Zorgloket
• Digitaal aanmeldingsformulier

• http://www.wanteam.be/zorgloket/aanmeldingsformulier/
• type BA, type 3, type 7 STOS, type 9 = ondersteuningsnetwerk (ONW)
• type 2, type 4, type 6, type 7 = expertisenetwerk (ENW)

• Uploaden (gemotiveerd) verslag
* Indien (G)V niet klaar binnen de 2 weken: CLB-medewerker mailt de school 
EN info@wanteam.be dat het (G)V in opmaak is. Mail = aanmelding.
• Controleren van de voorwaarden
• Toewijzing aan een ondersteuner door CT

2. Aanmelding

3. Toewijzing

mailto:info@wanteam.be


Samen kwalitatief proces uitbouwen
• Opstart ondersteuning
• Participerende observatie (ongeveer 2 weken)

• beginsituatie in kaart brengen
• overleg met leerkracht/zorg
• samen prioritaire noden voor ondersteuning bepalen

• Brainstorm ‘plan van aanpak’ ondersteuning (leerkracht/zorg – ondersteuner)
• gerichter de ondersteuning bespreken tijdens opstart
• doelgerichter ondersteunen 

4. Ondersteuning



Samen kwalitatief proces uitbouwen

• Opstart ondersteuning
• Opstartgesprek ouders/leerling, school, ondersteuner, CLB (scharniermomenten)

• info geven (indien nodig)
• wederzijdse verwachtingen
• prioritaire doelen en acties (in co-creatie) op basis van voorstel plan van aanpak: 

• Basis: onderwijs- en ondersteuningsbehoeften leerling / leerkracht(en)

• Frequentie en intensiteit

• Groeidocument ondersteuning
• Ondersteuner vult dit in en stuurt door naar alle betrokken partijen 
• Groeidocument ≠ leerlingvolgsysteem/zorgplan

à school houdt regie over de zorg: school neemt relevante info uit het groeidocument

over voor leerlingvolgsysteem of zorgplan

4. Ondersteuning



Samen kwalitatief proces uitbouwen

• Eigenlijke ondersteuning: 
• Uitvoeren van doelen/acties 
• Bewaken van afstemming op de SOB leerling + ondersteuningsnoden lkr
• Bijsturen waar nodig
• In co-creatie met ll, lkr, zoco / ll.begel., ouders en ondersteuner (graag met  

regelmatig formeel overleg)

4. Ondersteuning

5. Opvolging



Samen kwalitatief proces uitbouwen
• Evaluatie van proces en effect
• Borgen wat werkt
• Bijsturen wat nodig is
• Bannen wat (nu) geen effect heeft

à Formeel 
• Altijd af te spreken na elk formeel overleg of op basis van de noden
• CLB niet aanwezig tenzij er een nood is, of op vraag en bij 

scharniermomenten: heroriëntering, schoolovergang, ...

à Informeel: lkr, zoco/lln.beg., ouders

6. Evaluatie/nazorg



Samen kwalitatief proces uitbouwen
• Flexibel proces: 
• Kan de ondersteuning verminderen in frequentie / intensiteit /(tijdelijk) 

afgerond worden ?
voorwaarden:
• Kan de leerling voldoende participeren ondanks de onderwijsbehoeften?
• Heeft de leerkracht nog ondersteuningsbehoeften binnen fase 2 en 3 van het ZC?

• Dient de ondersteuning (tijdelijk) geïntensifieerd worden?
• Mogelijk aanbod bij vermindering/afronding, in overleg met alle 

partijen
• Overleg
• Aansluiten op MDO
• Specifieke afspraken

6. Evaluatie/nazorg



Praktische afspraken

• Overleg plannen
• Gezamenlijke beslissing of op vraag van één van de partijen
• School nodigt ouders uit (CLB indien nodig) en eventueel andere partners 

voor formele overlegmomenten
• Verslaggeving: groeidocument
• Door de ondersteuner + bezorgen aan alle betrokken partijen
• Is geen ‘apart’ IHP of leerlingvolgsysteem

• Andere
• Kopieën / materiaal voor de leerling
• Telefoons



Rol van ondersteuner

• Op school
• Tijdens schooluren
• Fase 2 of 3 van zorgcontinuüm
• Remediëren = basiszorg of fase 1

• Altijd vertrekken vanuit onderwijsbehoefte van de leerling én 
ondersteuningsnoden van de leerkracht
• Binnen wettelijk kader !
• Ondersteuning ≠ helpende handen

• Doel: de ondersteuner moet zichzelf waar haalbaar en op termijn 
overbodig maken



Rol van ondersteuner

• Leerlingenniveau:
• Participatie in de klas verhogen
• Individuele begeleiding kan zeker maar…

• doelgericht
• altijd terugkoppelen naar klasvloer
• tijdelijkheid / deel van de ondersteuningstijd

• Focus op doelen uit het groeidocument



Rol van ondersteuner

• Leerkrachtniveau:
• Versterken in het (zelfstandig) omgaan / toepassen van maatregelen en 

aanpassingen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
• In dialoog een plan van aanpak opstellen
• Overleg is noodzakelijk

• Schoolniveau
• Succesvolle acties/maatregelen doorgeven aan het breder team
• Samen nadenken welke kansen er nog liggen in de schoolwerking
• Tips doorgeven rond aanpassingen op schoolniveau



Stel je vragen !

• Indien bezorgdheden / vragen / bedenkingen 
mbt de ondersteuning 
• Bespreken met de ondersteuner
• Indien nodig melden aan het coördinatieteam

• begeleiding van de ondersteuner
• bemiddeling en samen zoeken naar een werkbare samenwerking



Professionalisering ondersteuners

• Collegiale consultatie
• Intervisie / supervisie
• Lerende netwerken
• Vorming

• Pedagogische studiedagen – (buiten)gewoon onderwijs
• Prioritaire nascholing
• Frequentie:
• Dinsdagnamiddagen
• 3 x vrijdagnamiddag met ondersteuners type 4



Rol PBC in de ONW

• PBC zijn pedagogisch begeleiders met deskundigheid in
inclusief onderwijs
• De realisatie van een inclusieve school in verbindende samenwerking
• PBC zijn pedagogisch begeleiders

• PBC en hun rol in de ONW
• Professionalisering
• Ondersteuning met effect tot op de klasvloer



Rol PBC in de ONW

Procesmatige begeleiding bij o.a.

• Grenssituatie GC / IAC ikv verder exploreren redelijke aanpassingen

• Afweging redelijke aanpassingen bij inschrijving ontbindende 
voorwaarden

• Vormgeving IAC / IAC-plan

• Transitiemomenten: overgangen kleuter-lager, lager-secundair, 
secundair-hoger onderwijs, secundair-dagbesteding of tewerkstelling



Rol PBC in ONW

• In verbindende samenwerking met andere betrokkenen
• Coördinatoren ONW
• Schoolbegeleiders / vakbegeleiders
• Partners BuO, welzijn, VDAB, … 

• Coaching van ondersteuners bij een IAC

• Model staan in het betrekken van ouders en leerlingen als 
volwaardige partners 



Kwalitatief product en proces door samenwerken




