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Profiel voor de personeelsleden werkzaam in de ondersteuningsnetwerken 

1 Algemeen 

Als ondersteuner in het ondersteuningsnetwerk werk je samen met leerkrachten(teams) vanuit ge-

woon onderwijs trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon basis-

onderwijs. Hierbij wordt de focus gelegd op ondersteuning in fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm. 

De samenwerking situeert zich op leerling-, leerkracht-, en teamniveau. De ondersteuningsnet-

werken trachten een hefboom te zijn om leerkrachten te versterken in het omgaan met leerlingen 

met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

2 Prestatieregeling en aanstelling 

Onderwijzer/leraar ASV/BGV en paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedago-

gisch personeel: 

 Hoofdopdracht: 22 lestijden/lesuren van 50 minuten ondersteuning van onderwijzend perso-

neel en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

 Schoolopdracht: 26 klokuren waaronder professionalisering, overleg en samenwerking, coördi-

natietaken en dienstverplaatsingen 

 Opdracht: oudercontacten, personeelsvergaderingen, voorbereidingen, aanmaken materialen, 

administratie 

Het personeelslid wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid voor bepaalde duur.  

Bekwaamheidsbewijzen volgens ambt in buitengewoon onderwijs. 

 

3 Persoonsgebonden competenties 

 positieve ingesteldheid hebben, geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en overtuigd 

zijn van de meerwaarde van inclusie 

 flexibel zijn 

 beschikken over reflecterende, coachende en ontwikkelende vaardigheden 

 creatief zijn 
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 sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen 

 sterk zijn in samenwerken – teamgericht zijn 

 bereid zijn tot leren 

 initiatief nemen 

 assertief zijn 

 zelfstandig werken 

 goede communicatieve vaardigheden bezitten 

 

4 Vereiste kennis/vaardigheden 

 beschikken over doelgroep onafhankelijke en/of doelgroep afhankelijke expertise 

 actief kunnen meewerken aan een inclusiever onderwijslandschap 

 in een gelijkwaardige relatie kunnen samenwerken met de leerkrachten en het leerkrachten-

team 

 het klasmanagement kunnen ondersteunen in functie van de aanwezige specifieke onderwijs-

behoeften en (in overleg met de klasleerkracht(en)) een ondersteuningsaanbod uitwerken dat 

geïntegreerd is in het lesgebeuren 

 mee kunnen bouwen aan een krachtige leeromgeving door het inzetten van ervaring en inzich-

ten uit het buitengewoon onderwijs 

 het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leer-

lingen 

 met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam kunnen reflecteren over de aanpak, didactiek, 

werkvormen en dit kunnen toepassen in de praktijk 

 differentiatie kunnen toepassen in werkvormen, materialen en doelen op basis van de speci-

fieke onderwijsbehoeften van de leerling(en) 

 hulpmiddelen kunnen introduceren in de schoolse context, leerkrachten kunnen begeleiden in 

de zoektocht naar hulpmiddelen en leerkrachten(teams) kunnen leren werken met hulpmidde-

len 

 studiemateriaal kunnen omzetten en aanpassen 

 in overleg met de gewone school gerichte observaties kunnen doen en ze kunnen registreren, 

in overleg en op een transparante en systematische wijze 

 het onderwijsaanbod kunnen afstemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van de leer-

lingen (vanuit de observaties) door het uitwerken, toepassen en noteren van redelijke aanpas-

singen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatre-

gelen 

 de leerlingenevaluaties en rapportering met de klasleerkracht kunnen bespreken en de aange-

wezen acties kunnen uitwerken om de leerlingen een stap verder te brengen in hun ontwikke-

lingsproces 

 in staat zijn te overleggen waar, wanneer en hoe orthodidactische en orthopedagogische des-

kundigheid in de klas ingezet wordt en hoe dit geregistreerd zal worden 

 met de klasleerkracht/zorgteam de zorgnoden van de leerlingen kinnen bespreken en vervol-

gens de schoolafspraken noteren in het leerlingendossier 

 als verbindingsfiguur met ouders en externen kunnen fungeren  

 op regelmatige basis en op structureel vastgelegde momenten kunnen overleggen met de klas-

leerkracht/het leerkrachtenteam 



2017-06-12 Profiel personeelsleden ondersteuningsnetwerken 3 van 3 

 een onderzoekende houding kunnen aannemen wat betreft de succes- en risicofactoren en 

randvoorwaarden van de inzet en de deskundigheid uit het buitengewoon onderwijs 

 ruimte kunnen maken voor professionalisering en ontwikkel- en  studiewerk 

 met concrete praktijkvoorbeelden kunnen aantonen welke leerlingen met specifieke onder-

wijsbehoeften (SOB) extra kansen kregen door het inzetten van deskundigheid uit het buiten-

gewoon onderwijs en hoe de betrokken leerkrachten sterker worden in onderwijs aan leer-

lingen met SOB 


