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Co-creatie 2021
Vrijdag 15/01/2021

Maandag 18/01/2021

Maandag 25/01/2021

Welkom 

‘Als jij een appel hebt en ik heb er één, en we ruilen die met elkaar, dan 
hebben we nog steeds allebei één appel. Maar als jij een idee hebt en ik 

heb er één en die ruilen we met elkaar, dan hebben we allebei twee 
ideeën’

George Bernard Shaw

‘Geweldige zaken worden nooit door één persoon gedaan. Ze worden 
gedaan door een team van mensen’

Steve Jobs
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Inhoud

⮚ Doelen

⮚ Eerste hulp bij zorgen

⮚ Procedure 'heropstart na on hold'

⮚ Professionalisering WAN-team

⮚ Verschillende rollen binnen ondersteuning

⮚ Leerling en- leerkrachtgericht werken

Doelen

⮚ De samenwerking evalueren en versterken

⮚ Samen nadenken over onze rol binnen ondersteuning

⮚ Suggesties en ideeën delen om te leren van elkaar

Het is niet 

de bedoeling om individuele ondersteuners te evalueren
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Eerste Hulp bij zorgen (1)

Zorgen en frustraties vermijden:

⮚ Zorg voor voldoende overleg want een gebrek aan communicatie 
is vaak een bron van frustratie/weerstand

⮚ Expliciteer afspraken voldoende

⮚ Stem verwachtingen af
o Wat verwachten jullie van ondersteuning?

o Wat verwacht de ondersteuner van jullie?

Eerste Hulp bij zorgen (2)

Indien er toch zorgen/bedenkingen/frustraties zijn:

⮚ Laat deze niet te lang sluimeren

⮚ Geef snel feedback aan de ondersteuner

⮚ Komt de feedback onvoldoende binnen en blijft het moeilijk om 
samen te werken contacteer de coördinatoren

⮚ Open dialoog aangaan, gefaciliteerd door de coördinatoren
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Procedure ‘heropstart na on hold’ (1)

Doel van de procedure:
⮚ nagaan of ondersteuning het juiste antwoord op de huidige 

noden (die misschien verschillen van de noden waarvoor een 
leerling oorspronkelijk werd aangemeld)

Wat is niet de bedoeling:
⮚ veel extra overleg plannen
⮚ administratieve rompslomp creëren
⮚ HGD*-traject opnieuw doorlopen

o tenzij er sprake is van een overstap van basis naar secundair onderwijs
o tenzij het (G)V* is ontbonden bij het stopzetten van de ondersteuning 

(komt zelden voor !)

* HandelingsGericht Diagnostisch

* (Gemotiveerd) Verslag 

Procedure ‘heropstart na on hold’ (1)

STAP 1: Analyse van ondersteuningsnood
⮚ Aan de hand van checklist

⮚ Checklist is geen administratief document maar middel om in gesprek te 
gaan zodat de vraag grondig kan uitgeklaard worden

⮚ Door school in samenwerking met ondersteuner of CLB-medewerker

⮚ Heropstart ondersteuning is niet noodzakelijk de uitkomst

STAP 2: Doorgeven aan coördinatie
⮚ School stuurt mail naar info@wanteam.be

⮚Wordt bekeken in regioteam

mailto:info@wanteam.be
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Procedure ‘heropstart na on hold’ (2)

STAP 3: Opvolging van de vraag (intensiteit bepalen)

⮚ Interventie ‘light’
o Wekelijks of via enkele overlegmomenten

o Eerder leerkrachtgericht, kan ook leerlinggericht maar intensiteit is 
minder

o Plan van aanpak wordt in overleg bepaald, na korte observatie en 
gesprekken

o School/leerkracht implementeert aanpak

o Duurt max. 2 maanden

Procedure ‘heropstart na on hold’ (3)

STAP 3: Opvolging van de vraag (intensiteit bepalen)

⮚ Interventie ‘medium’
o (Twee)wekelijks
o Evenwicht tussen met de leerling en met de leerkracht aan de slag gaan
o School/leerkracht implementeert aanpak
o Duurt max. 3 maanden

⮚ Nieuw ondersteuningstraject
o Situatie/context/leerling/… is in die mate veranderd dat er niet meer kan 

voortgebouwd worden op voorgaande ondersteuning
o Een nieuw plan van aanpak wordt opgemaakt met alle partijen
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Procedure ‘heropstart na on hold’ (4)

Verzamel feedback binnen klein groepje

⮚ Timing: 10’

⮚ Iemand brengt kort verslag uit in de volledige groep

Procedure ‘heropstart na on hold’ (5)

Aandachtspunten die worden meegenomen uit feedback:
⮚ Zal deze procedure niet zorgen voor veel extra overleg?

o Voor deze procedure vragen we om 1 kort overleg te plannen tussen 
zorgco/ ll-begeleider en ondersteuner/CLB. Niet omdat we heropstart 
willen vertragen of ontmoedigen, maar wel omdat we ervoor willen 
zorgen dat meteen de juiste hulpverlening kan opgestart worden 
Ondersteuning is geen quick fix of ‘allesoplosser’. Soms kunnen andere 
diensten een beter antwoord bieden op een hulpvraag. Er gaat net tijd 
verloren wanneer er automatisch naar ondersteuning wordt gekeken en 
ondersteuning uiteindelijk niet kan tegemoet komen aan de noden.
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Procedure ‘heropstart na on hold’ (6)

⮚ Kan gegarandeerd worden dat dezelfde ondersteuner opnieuw wordt 
toegewezen bij heropstart?
o Dit kan niet gegarandeerd worden om diverse redenen. Net zoals in alle 

organisaties, verandert het personeel: sommige personen stoppen bij WAN en 
nieuwe collega’s komen in de plaats. Daarnaast is het team de voorbije 3 jaar 
exponentieel gegroeid waardoor er sowieso elk jaar veel nieuwe collega’s 
bijkwamen (van 18 naar 56). Bovendien kunnen leerlingen het volledige jaar 
door worden aangemeld waardoor de agenda’s van de ondersteuners heel 
flexibel zijn. Wanneer er in een school 1 leerling minder ondersteuning krijgt, is 
de kans groot dat er een leerling in een andere school zal moeten worden 
opgestart. Elke school en elke leerling wil graag continuïteit maar kiezen in de 
ene school voor continuïteit maakt dat in een andere school net geen 
continuïteit kan geboden worden. Vandaar dat continuïteit soms wel en soms 
niet mogelijk zal zijn. Als het kan zullen we uiteraard voor continuïteit
kiezen.

Procedure ‘heropstart na on hold’ (7)

⮚ Is het niet beter om ondersteuning op laag pitje te zetten i.p.v. te 
kiezen voor on hold zodat intensiteit sneller kan verhoogd 
worden indien nodig?
o Zoals aangehaald in de vorige vraag, worden het heel jaar door leerlingen 

aangemeld. Wanneer geen enkele leerling ‘on hold’ wordt gezet, zullen 
we in de problemen komen om ondersteuning van nieuwe leerlingen op 
te starten. Bv. als er 4 leerlingen op een laag pitje blijven staan, dan 
nemen die nog steeds de ruimte in de agenda’s in van 1 ondersteuning 
met gemiddelde intensiteit. Momenteel staan er ongeveer 130 leerlingen 
‘on hold’. Wanneer die allemaal op een laag pitje blijven staan, wil dit 
zeggen dat dit toch de plaats inneemt van een 30-tal leerlingen. Dat zijn 
30 nieuwe leerlingen die we niet kunnen opstarten. Denk eraan dat ‘on 
hold’ niet betekent dat het (G)V wegvalt. Indien nodig, kan 
ondersteuning opnieuw opstarten.



12/02/2021

8

Procedure ‘heropstart na on hold’ (8)

⮚ Is het wel de moeite om ondersteuning op te starten wanneer 
een ‘light’-traject zou gekozen worden?
o Het klopt dat een light-traject korter is en zich vooral richt op de 

ondersteuning van de school/ leerkracht. We wilden deze opdeling 
maken net omdat de ervaring leert dat soms met enkele kleine 
aanpassingen een traject opnieuw vlot kan verlopen. We zien dit echter 
als een flexibele indeling: wanneer zou blijken dat een light-traject niet 
voldoende is, dan kan een ondersteuning zeker langer/intensiever 
worden. Daarom zouden we het jammer vinden wanneer een vraag tot 
heropstart niet wordt gesteld uit de vrees dat het ‘maar’ een light-traject 
zou zijn. We willen het light-traject niet gebruiken als een excuus om 
ondersteuning af te wimpelen. Ook hier weer vragen we enkel om de 
denkoefening te doen: wat is er nodig om deze situatie opnieuw
beter te maken?

Procedure ‘heropstart na on hold’ (9)

⮚ Hoe leggen we dit aan ouders uit? Zeker bij anderstalige ouders is 
dit heel moeilijk over te brengen.
o We weten dat de collega’s al heel veel moeite doen om de procedure 

goed te verduidelijken, maar we vinden dit een terechte bedenking. We 
zullen intern met het team bekijken hoe we een laagdrempelige uitleg 
kunnen opstellen: met picto’s, in verschillende talen,… Van zodra dit 
ontwikkeld is, zullen we dit delen via de website, nieuwsbrief, 
Facebook,… zodat dit zeker ook bij jullie terecht komt.
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Professionalisering WAN-team (1)

Systematisch ingebouwd in de werking

⮚ Aanbod dinsdagnamiddag
o Intervisie

o Themagroepen

o Studiegroepen

o Vormingen

⮚ Systeem doelgroep-verantwoordelijken (DGV)

Doel: er is veel deskundigheid in huis, en we maken tijd om deze te 
delen, verspreiden, door te geven, op te nemen….

Professionalisering WAN-team (2)

Voorbeelden van inhouden

⮚ Algemeen
o Modernisering binnen secundair onderwijs (Kris Loobuyck)
o Oplossingsgericht coachen (Koen Deconinck) 
o Effectieve feedback geven (Jan Coppieters)
o Reeks van 5 vormingen voor startende ondersteuners (Jana Gastmans)
o IAC-traject: hoe begin je eraan? (Jana Gastmans)
o De Gouden weken (Danny De Smet)
o Motivatie bij leerlingen (Lars Deraedt)

⮚ Over type 9
o Basisvorming T9 (intern georganiseerd door DGV’s)
o Verdieping T9  (intern georganiseerd door DGV’s)
o De Autisme-Centraal-methodiek (Jana Gastmans)
o Uitstelgedrag en ASS (Autisme Centraal)
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Professionalisering WAN-team (3)

⮚ Over type 3
o Schermverslaving (De Sleutel)
o Traumasensitief onderwijs (Topunt Gent)
o Basisvorming T3 (intern georganiseerd door DGV’s)
o Verdieping T3 (intern georganiseerd door DGV’s)
o Verbindende communicatie (Katrien Bressers)
o Nieuwe autoriteit in onderwijs (Kristof Das)

⮚ Over type BA
o Expliciete directe instructie (Henk Deriviere)
o Leren leren (Emmelie Delestree)
o Basisvorming TBA (intern georganiseerd door DGV’s)
o Verdieping TBA (intern georganiseerd door DGV’s)
o ‘2 hands 4 kids’-opleiding (enkel voor DGV’s TBA)

OPDRACHT: Rollen binnen ondersteuning

De deelnemers kregen enkele stellingen voorgelegd rond de 
rollen binnen de ondersteuning.

De deelnemers namen een positie in (akkoord of niet akkoord) en 
gingen in dialoog

De coördinatoren en PBC gaven de visie van het WAN-team weer 
omtrent de stellingen
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De ondersteuner moet tijdens de 
ondersteuningsuren effectief met de 

leerling aan de slag gaan.

Visie WAN-team (1)

Ondersteuning zien wij als:
⮚ Individueel met de leerling werken 
⮚ In een klein groepje met de leerling werken
⮚ In de klasgroep met een leerling werken
⮚ Heel gericht samen met de leerkracht een plan van aanpak 

uitwerken rond gedrag, curriculum,…
o ≠ kort bespreken hoe het gaat na de les, eens kort brainstormen in 

de lerarenkamer,…
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Visie WAN-team (2)

Samenvattend:
⮚ Ondersteuning beperkt zich niet tot het rechtstreeks werken met 

de leerling, maar kan ook breder gaan op voorwaarde dat er een 
effect voor de leerling zal zijn en dat de leerkracht er sterker van 
wordt (= doelgericht ondersteunen).

⮚ Een ondersteuningsmoment kan niet gebruikt worden voor het 
maken van materialen en in het orde brengen van administratie. 
Soms zie je dat een ondersteuner hieraan werkt op school. Dit kan 
wanneer de ondersteuner een springuur heeft of wanneer hij/zij 
onverwachts niet kan ondersteunen.

Een ondersteuner en de begeleider 
competentieontwikkeling stellen het 

individueel aangepast curriculum (IAC) op 
voor een leerling met een verslag.
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Visie WAN-team

⮚ Het IAC*-plan is een plan voor 1 specifieke leerling op 1 specifieke school. De 
school behoudt de regie over het plan

⮚ In samenspraak worden de noden van de school bekeken:
o Heeft een school al vaak een IAC*-plan opgesteld?
o Welke ondersteuning is hierbij nodig?

⮚ Zorg bij de opmaak en de uitvoering van het plan dat alle partners betrokken 
worden (ouders, leerling, school,  ondersteuner, Pedagogisch Begeleider 
Competentieontwikkeling,...)

⮚ Spreek zeker goed af wie wat doet
Samenvattend: de ondersteuner, de begeleider competentieontwikkeling en 
de school kijken samen wat de noden zijn voor de opmaak van het IAC*-plan. 
De uitvoering van het IAC*-plan gebeurt in samenspraak en wordt voor alle 
betrokkenen duidelijk geëxpliciteerd.

* Individueel Aangepast Curriculum

Een ondersteuner voorziet zelf (materiaal 
voor) een hulpmiddel of aanpassing.
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Visie WAN-team (1)

We maken hiervoor een onderscheid tussen:
⮚ Materiaal dat moet aangekocht worden (bv. een wiebelkussen, een 

koptelefoon, een schrijfhulpje):
o In principe is de redenering dat scholen het materiaal aankopen voor hun 

leerlingen. We beseffen uiteraard dat het niet haalbaar is om alle hulpmiddelen 
aan te kopen om het even te proberen. Maar het is uiteraard ook niet de 
bedoeling dat de ondersteuners als dit materiaal zelf aankopen. Daarom is het 
WAN-team volop bezig met het opzetten van een ontleencentrum waarin 
dergelijk materiaal in de nabije toekomst door een ondersteuner kan uitgeleend 
worden om voor een korte tijd te testen op de school. Indien het werkt, kan de 
school het materiaal zelf aankopen.

Visie WAN-team (2)

⮚ Materiaal dat door de ondersteuner zelf ontworpen wordt:
o Materiaal dat courant gebruikt wordt (bv. emotiemeter, stiltemeter, 

driehoekjes voor zelfstandig werk, taakdozen, hulpkaartjes…) zal in de 
toekomst eveneens in de mediatheek ontleend kunnen worden om eens te 
testen in de klas. Indien dit werkt, kunnen de digitale versies op de school 
worden afgedrukt. De leerkracht, zorgco en ondersteuner bespreken samen 
wie het materiaal afwerkt (uitknippen, lamineren,…). Indien dit voor 1 leerling 
wordt aangemaakt, kan dit gerust gevraagd worden aan de ondersteuner. 
Maar het kan niet de bedoeling zijn dat de ondersteuner het materiaal voor 
een volledige klasgroep aanmaakt of dat die het ganse jaar door de inhoud van 
de taakdozen moet voorzien.

o Zaken die met materiaal van de school worden aangemaakt, blijven eigendom 
van de school.

o Zaken die met materiaal van WAN worden aangemaakt, blijven eigendom van 
WAN.

o Zaken die de ondersteuner met eigen materiaal aanmaakt, blijven eigendom 
van de ondersteuner.
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Visie WAN-team (3)

⮚ Didactisch materiaal:
o Voorbeelden hiervan zijn werkbundels, aangepaste toetsen, …
o De ondersteuner kan enkele keren een voorbeeld voorzien maar het is de 

bedoeling dat ondersteuner, zorgco en/of leerkracht dit samen doen. Na een 
tijdje is het de bedoeling dat dit volledig wordt doorgegeven aan de school.

o Het is belangrijk  om bij dergelijke aanpassingen steeds op zoek te gaan naar 
een evenwicht tussen wat de leerling nodig heeft en wat haalbaar is voor de 
leerkracht/school. Durf eerlijk zeggen wanneer iets niet haalbaar is zodat 
andere mogelijkheden kunnen verkend worden.

o Idealiter blijf je zo dicht mogelijk bij het aanbod dat wordt aangeboden in de 
klas. Vaak kan er al veel bereikt worden door eenvoudige aanpassingen zoals 
schrappen van oefeningen en zelfs volledige opdrachten, meer tijd voorzien, 
hulpmiddelen laten gebruiken, de oefeningen op een andere manier laten 
invullen,… Creatief omspringen met materiaal dat er reeds is zal een
duurzamer effect hebben dan telkens een apart aanbod uit te werken.

Een ondersteuner mag een niet-
aangemelde leerling observeren.
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Visie WAN-team (1)

⮚ Zit de niet-aangemelde leerling in een klas waar de ondersteuner 
actief is?
o Uiteraard kan de ondersteuner mee nadenken en ook tips of suggesties 

geven aan de leerkracht. Misschien kan de ondersteuner deze leerling 
mee betrekken in een groepje of gewoon mee nadenken over ‘de 
aanpak’ van deze leerling

o Een ondersteuner geeft nooit advies rond een (gemotiveerd) verslag, 
ondersteuning of een diagnose. Dit is de rol van het CLB.

o De ondersteuner verwijst de leerkracht door naar de zorgco en deze kan 
CLB betrekken voor een HGD-traject.

Visie WAN-team (2)

⮚ Zit de niet-aangemelde leerling in een ANDERE klas

o Observatie van een niet-aangemelde leerling KAN NIET. Dit is de rol van 
het CLB binnen het HGD-traject.

o Informeel mee nadenken en suggesties/tips doorgeven kan wel (bv. 
tijdens de pauze in de lerarenkamer).

o Een ondersteuner geeft nooit advies rond een (gemotiveerd) verslag, 
opstart ondersteuning of een diagnose. De ondersteuner verwijst de 
leerkracht door naar de zorgco en deze kan eventueel CLB betrekken 
voor een HGD-traject.
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Voorafgaand aan een overstap naar 
buitengewoon onderwijs, moet er eerst 

ondersteuning zijn geweest.

Visie WAN-team

⮚ We gaan er vanuit dat de brede basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding 
van zorg  goed afgestemd zijn op de noden van de leerling.

⮚ Ondersteuning ‘MOET’ niet omdat soms andere hulp gekozen wordt na het 
lopen van een HGD-traject: bijvoorbeeld opstart psychotherapie, 
thuisbegeleiding….

⮚ Uiteraard kan het wel een mooie kans zijn om vanuit extra hulp en 
deskundigheid toch nieuwe kansen te bieden.

⮚ Als ondersteuning het antwoord is op de noden dan gaan we er vanuit dat 
het team ook nog aanpassingen en maatregelen wil toepassen en 
uitproberen en ondersteuning niet ziet als een formaliteit voor de overstap 
naar…
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Evenwicht leerling- en leerkrachtgericht 
ondersteunen

Wij streven naar een ‘gezond’ evenwicht 
tussen leerlinggericht ondersteunen, 

leraren sterker maken en 
systeemversterkend werken….Uiteraard 
vertrekt de ondersteuning steeds vanuit 
de specifieke onderwijsbehoeften van de 
leerling en de ‘leervragen’ en noden van 
de leraren in functie van deze specifieke 

onderwijsbehoeften.

Vrijblijvende Opdracht 

⮚ Vertrek vanuit de eigen concrete situatie en vul de opdracht op 
de volgende dia in
o Zonder namen van ondersteuners te noemen !

⮚ Je kan de opdracht inzenden naar info@wanteam.be

mailto:info@wanmail.be
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