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Beste partner 

We naderen stilaan het einde van het eerste trimester.   

Tijd om even terug te blikken op de opstart van het 

ondersteuningsnetwerk dit schooljaar en een nieuwe update over onze 

werking. 

De opstart verliep sneller en vlotter dan vorig schooljaar.  Op dit 

moment lopen er ongeveer 1200 ondersteuningen in ons netwerk, 

verspreid over 135 scholen.  Het wegvallen van de verplichte medische 

diagnose voor een gemotiveerd verslag heeft zoals verwacht ons aantal 

aanmeldingen sterk doen stijgen.  Het blijft dan ook een uitdaging om 

met hetzelfde middelenpakket een kwaliteitsvol aanbod te voorzien.  

Door de intense samenwerking tussen alle partners en het blijven 

zoeken naar mogelijkheden kunnen we samen inzetten op meer 

onderwijskansen voor alle leerlingen. 

In deze nieuwsbrief willen we jullie verder informeren over de 

omkadering voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 

nieuwe afspraken rond het ondersteuningsplan en het inrichten van 

inspiratiedagen voor onze ondersteuners. 

 

Omkadering voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 

De omkadering voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2 binnen 

het ONWOB werd uitgebreid.  Hierdoor kan de ondersteuning opgetrokken 

worden naar maximum 5 lestijden, afhankelijk van de ondersteuningsnoden 

per leerling met een (gemotiveerd) verslag type 2.  Dit was binnen de huidige 

omkadering van het ONWOB niet mogelijk. 

Het optrekken van het aantal begeleidingsuren is goed nieuws, maar heeft wel 

heel wat praktische implicaties.  Afspraken rond mogelijke verschuivingen 

worden in de miniteams besproken.  Het ONWOB probeert zo goed mogelijk 

de continuïteit te bewaren en de extra begeleidingstijd zo doordacht mogelijk 

in te zetten.   

Het ondersteuningsplan 

We maakten binnen het ONWOB recent nieuwe afspraken rond de 

verslaggeving van de ondersteuningen.  De school heeft de zorgregie in 

handen rond het ruimere zorgplan van de leerling. 

 

 

Belangrijke data 

Inspiratiedagen voor ondersteuners 

13-12-2018 

14-12-2018 

26-03-2019 

Facultatieve verlofdag ONWOB 

15-02-2019 

Data denktanken 

Basisonderwijs DHZ 

19/02/19 13u30 - 15u30  

(BuBaO De Bremberg, Diest) 

16/05/19 13u30 - 15u30 

(Basisschool Trip Trap, Kortenaken) 

Basisonderwijs Leuven 

19/02/19 13u30 - 15u30  

(BuBaO Ter Bank, Heverlee) 

16/05/19 13u30 - 15u30  

(BuBaO Ten Desselaer, Lovenjoel) 

Secundair onderwijs (Leuven en DHZ) 

26/02/19 13u30 - 15u30  

(VIA 3de graad, Tienen) 

09/05/19 13u30 - 15u30  

(BuBaO Ten Desselaer, Lovenjoel) 

 

 

 

 

 



 

 

Het ondersteuningsnetwerk is een partner binnen de zorg op fase 2 en 3.   

Vanuit het ONWOB verwachten we van onze ondersteuners dat zij het 

planmatig handelen binnen de ondersteuning vanuit het ONWOB 

(doelenselectie, bepalen van strategie en opvolging) dat in overleg met alle 

partners afgestemd wordt, neerschrijven in het ondersteuningsplan.  Dit 

ondersteuningsplan wordt nadien door de ondersteuner bezorgd aan de 

school.  De school heeft de regie over het verder verspreiden van het 

ondersteuningsplan naar ouders en CLB. 

Wij vragen de informatie van het ondersteuningsplan op te nemen als 

onderdeel van het leerlingendossier.  Op die manier is het toegankelijk voor 

iedereen die met de zorg rond deze leerling betrokken is. 

De school, niet de ondersteuner, is verantwoordelijk voor de volledige 

verslaggeving (het volledige startoverleg, klassenraad, zorgoverleg, MDO) 

m.b.t. een aangemelde leerling.  Om een transparante werking mogelijk te 

maken en extra planlast te vermijden, vragen we om de ondersteuners 

toegang te geven (leesrecht) tot het schooldossier van de aangemelde leerling.  

Zo kan de ondersteuner verder aan de slag met de reeds geformuleerde 

ondersteuningsnoden en heeft hij inzage in de redelijke aanpassingen die 

binnen de school reeds gebeuren.   Een goed afgestemd en transparant 

ondersteuningsplan bouwt verder op de zorg die reeds aanwezig is op de 

school en draagt bij tot een kwaliteitsvol begeleidingstraject van de leerling.   

Op welke manier de ondersteuners inzage krijgen in de dossiers van de 

betrokken leerlingen, is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.  Zij 

zijn verwerkingsverantwoordelijken van deze gegevens.  Indien u hierover 

vragen heeft, kan u terecht bij Gino Demeester, stafmedewerker  Dienst 

Bestuur en Organisatie, KOV .  

(gino.demeester@katholiekonderwijs.vlaanderen ) 

Inspiratiedagen voor ondersteuners van het ONWOB 

Op 13 en 14 december 2018 en op 26 maart 2019 organiseert het ONWOB 

inspiratiedagen voor de ondersteuners.  Tijdens deze dagen zetten we in op 

interne professionalisering.  Op die dagen zullen de ondersteuners niet 

aanwezig zijn in de scholen.   

Tot slot… 

…verwijzen we nog graag naar de data van de denktank basis- en secundair 

onderwijs op pagina 1.  Indien u interesse heeft om de verdere uitbouw van 

het ondersteuningsnetwerk in nauwer overleg te doen met de betrokken 

partners, laat u dit weten via onw.oostbrabant@gmail.com.  U bent van harte 

welkom! 

 

 

Vragen? 

CONTACTGEGEVENS ZORGLOKET 

0470/11 13 54 

onw.oostbrabant@gmail.com 

www.onwob.be 

CONTACTGEGEVENS REGIOTEAMS 

Coördinatoren: 

Leuven 
0470/11 13 65 
 
Sigrid Vangoidsenhoven 
svangoidsenhoven.onwob@gmail.com 

Eveline Billen 
ebillen.onwob@gmail.com 

Kobie Knevels 
kknevels.onwob@gmail.com 

Diest/Hoegaarden/Zoutleeuw 

Karolien Sneyers 
ksneyers.onwob@gmail.com 

0472/50 14 48 

Leslie Lambrechts 
llambrechts.onwob@gmail.com 

0472/79 31 75 

 

Competentiebegeleiders: 

Stéphanie Van Eyen 
stephanie.vaneyen@ 
katholiekonderwijs.vlaanderen 

Katleen Gillard 

katleen.gillard@ 
katholiekonderwijs.vlaanderen 
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