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Nieuwsbrief nr. 3 mei 2019 
   

 
 

Beste partner 

Het einde van het schooljaar nadert.  Tijd om jullie goed te informeren om 

de afronding van dit schooljaar en de opstart van de ondersteuningen in 

september 2019 zo vlot mogelijk te laten verlopen.    

Deze nieuwsbrief bevat informatie over:  

-het invullen van de lopende ondersteuningen in de maand juni,  

-de voorbereiding van de opstart in september 2019 met het (aangepaste) 

‘stroomdiagram aanvraag ondersteuningen 2019-2020’ m.i.v. nieuwe 

regelgeving rond het aanmelden van leerlingen type 2, type 4, type 6 en 

type 7, 

-de ondersteuning van leerlingen met een (G)V type 7 STOS en  

-het middelenpakket voor schooljaar 2019-2020. 

Bij deze nieuwsbrief vindt u  4 documenten in bijlage: 

bijlage 1: stroomdiagram aanvraag ondersteuningen 2019-2020,   

bijlage 2: folder met info rond ONW’ S en OT type 2, 4, 6 en 7 regio 

Mechelen-Brussel, 

bijlage 3: het individueel aanmeldingsformulier (voor nieuwe aanvragen bij 

het ONWOB type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 vanaf september 

2019), 

bijlage 4: werkafspraken voor leerlingen met een (G)Verslag type 7 STOS 

met een ondersteuningsvraag. 

We willen graag dat onze nieuwsbrief de juiste mensen bereikt in jullie 

scholen.  Mogen we daarom vragen om via deze link de mailadressen door 

te geven van de medewerkers in jullie school die de nieuwsbrief willen 

ontvangen.  Vermeld hier zeker de contactgegevens van directie en 

zorgcoördinator/interne leerlingbegeleider.   

Tot slot geven we in de banner van deze nieuwsbrief al een aantal belangrijke 

data mee voor schooljaar 2019-2020 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Inspiratiedagen voor ondersteuners 

(ondersteuningsvrije dagen) 

21 oktober 2019  

22 oktober 2019  

20 februari 2020 

Facultatieve verlofdagen 2019-2020 

 

7 oktober 2019 

14 februari 2020 

Data denktanken 

(locaties nog te bepalen) 

Basisonderwijs DHZ 

donderdag 17/10/19  9u - 12u 

maandag  27/01/20 9u - 12u 

donderdag 07/05/20  13u - 16u 

Basisonderwijs Leuven 

donderdag 17/10/19  9u - 12u 

maandag  27/01/20 9u - 12u 

donderdag 07/05/20  13u - 16u 

Secundair onderwijs (Leuven en DHZ) 

donderdag 10/10/19   9u - 12u 

maandag 20/01/20  9u - 12u 

donderdag 30/04/20 13u - 16u 

 

 

 

 

https://forms.gle/MhTigcbot5qXP8nQ7
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Ondersteuningen in de maand juni 

In de maand juni kunnen ondersteuningen verder lopen indien nodig.    

De school gewoon onderwijs kan binnen haar regierol en in overleg met de ondersteuner en ouders/leerling andere 

accenten leggen in de invulling van de begeleidingen (vb. begeleiden van extra-muros activiteiten in functie van de 

participatienoden van de leerling, voorbereiden op examens,…).  Er kunnen overgangsgesprekken gepland worden 

(eventueel samen met de leerkracht van volgend schooljaar) in functie van een vlotte opstart en transfer.  Er kan 

(net zoals in de loop van het schooljaar) samen met de ondersteuner gereflecteerd worden welke aspecten van de 

ondersteuningen verder kunnen doorgetrokken worden naar de basiszorg of de verhoogde zorg (olievlekprincipe). 

De school houdt de regie over de communicatie met ouders en leerlingen rond de trajectwijziging van de 

ondersteuningen. 

Voorbereiding van schooljaar 2019-2020 

In bijlage 1 vinden jullie het aangepaste document ‘Stroomdiagram aanvraag ondersteuningen schooljaar 2019-

2020’.  Het is een stappenplan ter ondersteuning bij het aanmelden van leerlingen met een (G)Verslag type 

basisaanbod, type 2, type 3 en type 9 die afgelopen schooljaar ondersteuning kregen vanuit het ONWOB.   

Een woordje uitleg bij het stroomdiagram: 

Aanvulling 1: Leerlingen met een (G)Verslag type 4, 6 en 7 (zie type 7 STOS* verder in de nieuwsbrief voor type 7 

STOS) en een ondersteuningsnood (rechterkant in het stroomdiagram) worden rechtstreeks aangemeld bij de 

betrokken school voor buitengewoon onderwijs van het  overeenkomstig type.  U vindt hiervoor de nodige 

gegevens in de folder in bijlage 2. 

Deze leerlingen worden door de gewone school rechtstreeks aangemeld bij de betrokken school voor 

buitengewoon onderwijs EN via het softwarepakket van uw school geeft u aan met welke school buitengewoon 

onderwijs (zie folder bijlage 2) u wil samenwerken voor deze leerlingen.  Dit wordt dan vanuit het softwarepakket 

van uw school, via Discimus, doorgestuurd naar het departement Onderwijs (AGODI).  Voor de bestaande 

begeleidingen doet u dit voor eind juni 2019.  Voor de nieuwe aanvragen dient dit te gebeuren voor 1 oktober 

2019.   

 

Aanvulling 2: Binnen regio Oost-Brabant wordt de ondersteuning voor leerlingen met een (G)Verslag type 2  

georganiseerd binnen het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant.  

Deze leerlingen worden door de gewone school  aangemeld bij het zorgloket van het ONWOB EN via het 

softwarepakket van uw school geeft u aan met welke school buitengewoon onderwijs (zie folder bijlage 2) u voor 

deze leerlingen samenwerkt.  Voor deelteam Leuven is dat buitengewoon basis- of secundair onderwijs Ter Bank, 

voor deelteam Diest-Hoegaarden-Zoutleeuw is dit buitengewoon basis- of secundair onderwijs De Bremberg. Dit 

wordt dan vanuit het softwarepakket van uw school, via Discimus, doorgestuurd naar het departement Onderwijs 

(AGODI).   

Voor de bestaande begeleidingen doet u dit voor eind juni 2019.  Voor de nieuwe aanvragen dient dit te gebeuren 

voor 1 oktober 2019. 
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Door de nieuwe regelgeving van de kleine types is de open end financiering gekoppeld aan het rechtstreeks 

doorgeven van de leerling aan de school voor buitengewoon onderwijs via Discimus. 

 

Aanvulling 3: Aan de linkerkant van het stroomdiagram vindt u de informatie over het aanmelden van leerlingen 

met een (G)Verslag en ondersteuningsnood type basisaanbod, type 3 en type 9 (voor type 2 zie aanvulling 2) bij 

het Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB).   

De leerlingen die voldoen aan de beide voorwaarden (ondersteuning ONWOB in 2018- 2019 én leerling blijft in 

dezelfde school) en waarbij het zorgteam aangeeft dat er een prioritaire zorgvraag is voor schooljaar 2019-2020, 

worden opgelijst op de Google forms ‘verderzetting ondersteuningen door ONWOB’ tegen uiterlijk 3 juli 2019. 

 

Voor de andere leerlingen met (G)Verslag type basisaanbod, type 3 en type 9 met een ondersteuningsnood 

gebruikt u het individueel aanmeldingsformulier (bijlage 4) dat u bezorgt aan het zorgloket van het ONWOB via  

onw.oostbrabant@gmail.com 

Het individueel aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website www.onwob.be 

 

De ondersteuning van leerlingen met een (G)Verslag type 7 STOS* 

Vanaf september 2019 wordt de ondersteuning van leerlingen met een (G)Verslag type 7 STOS opnieuw 

georganiseerd vanuit een ondersteuningsteam type 7.  

Door deze aanpassing in de regelgeving was het noodzakelijk om een aantal werkafspraken tussen de 

ondersteuningsnetwerken (ONW) en ondersteuningsteams  (OT) te maken.  We vinden het namelijk belangrijk om 

een vlotte opstart en warme overdracht voor deze leerlingen te realiseren. 

In bijlage 4 vindt u een visuele weergave van deze afspraken. 

 

Welke leerlingen worden aangemeld bij het loket van ondersteuningsteam type 7 (zie folder bijlage 2)? 

-nieuwe aanmeldingen (G)Verslag type 7 STOS 

-leerlingen met (G)Verslag type 7 STOS die veranderen van kleuter naar lager en van lager naar secundair onderwijs 

-leerlingen met (G)Verslag type 7 STOS die van school veranderen 

-leerlingen met (G)Verslag type 7 STOS met een complexe problematiek 

 

De andere leerlingen met (G)Verslag type 7 STOS kunnen gecontinueerd worden door ONWOB tenzij de school, de 

ouders (en CLB) hier na overleg anders over beslissen en bij een ondersteuningsteam type 7 willen aanmelden. 

We kunnen binnen het ONWOB echter niet garanderen dat dezelfde ondersteuner deze begeleiding kan opnemen.  

Het ONWOB zorgt samen met de school gewoon onderwijs in elke situatie voor een warme overdracht. 

 Wanneer er gekozen wordt voor continuering door het ONWOB worden deze leerlingen aangemeld bij het 

ONWOB via de google forms “verderzetting ondersteuning door ONWOB” EN via het softwarepakket van uw school 

duidt u voor een leerling basisonderwijs  BuBaO Ten Desselaer (inst.nr. 25932) aan voor regio Leuven en voor de 

regio Diest-Hoegaarden- Zoutleeuw BuBaO De Bremberg (inst.nr. 26005). Voor een leerling secundair vinkt u BuSO 

Ter Bank (inst.nr. 27731) aan voor regio Leuven en  BuSO Mariadal (inst.nr. 27805) voor regio Diest-Hoegaarden-

Zoutleeuw.  

https://forms.gle/iGqSRnUUssFs5bJt7
mailto:onw.oostbrabant@gmail.com
http://www.onwob.be/
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De keuze van de school voor buitengewoon onderwijs die de ondersteuning 

zal bieden, gebeurt in overleg met de school, ouders/leerling en CLB.  De 

school tracht tot een consensus te komen.  Indien dit niet lukt, is de stem van 

de ouders doorslaggevend (cfr. omzendbrief NO/2017/02). 

 

Berekening van de omkadering per miniteam 

De middelen die ons werden toegekend voor schooljaar 2019-2020 zijn 

ongeveer gelijk aan de middelen van vorig schooljaar.  Het te besteden 

middelenpakket is ontoereikend voor het aantal op te nemen begeleidingen.   

Net zoals vorig schooljaar kiezen we voor een billijke verdeling van de 

ondersteuningsmiddelen over de scholen. Per miniteam wordt dan ook 

opnieuw ‘een pakket aan ondersteuningstijd’ berekend. Bij de berekening van 

dit ‘pakket ondersteuningstijd per miniteam’ gebruiken we de volgende 

parameters:  

-het totale leerlingenaantal (70%) 

-het totaal aantal opgenomen ondersteuningen door ONWOB in 2018-2019 

en het aantal leerlingen met een individueel aangepast curriculum (IAC) (30%) 

De berekening per miniteam is een richtgetal.  

De school zal in overleg met ouders, CLB  en de ondersteuner het 

ondersteuningsaanbod bespreken en de ondersteuningsvragen prioriteren.   

Tot slot… 

…willen we jullie er aan herinneren dat er aangemeld wordt met een door 

ouders ondertekend gemotiveerd verslag. Indien ouders dit niet wensen te 

ondertekenen, kan de school enkel teamgerichte ondersteuning aanvragen.  

… willen we jullie graag nog verwijzen naar onze korte digitale bevraging rond 

de kwaliteit van de samenwerking met het ONWOB. Deze verstuurden we 

eerder deze week.  We kijken uit naar jullie reacties (graag tegen 7 juni 2019). 

 …het voelt misschien nog veraf, maar toch willen we jullie alvast een heel 

deugddoende vakantie toewensen vol rust en nieuwe inspiratie. 

Wij kijken uit naar het verder uitbouwen van het co-creatief partnerschap en 

hopen jullie volgend schooljaar ook te kunnen verwelkomen op onze 

denktanken. Jullie vinden de data in de banner van deze nieuwsbrief. 

Alvast hartelijk dank voor de samenwerking dit schooljaar! 

 

De coördinatoren van het ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant  

 

 

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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