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Beste leerkrachten, zorgcoördinatoren en directies 

Via deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de verdere ontwikkeling van het 

ondersteuningsnetwerk.  

STAND VAN ZAKEN MET BETREKKING TOT AANMELDINGEN BIJ OVA 

Bij de start van het nieuwe schooljaar werden – naast de reeds lopende ondersteuningen – heel veel 

nieuwe leerlingen aangemeld voor ondersteuning. Hierdoor kunnen wij met de huidige beschikbare 

middelen niet alle ondersteuningen onmiddellijk opnemen.  

Wij doen aldus een oproep aan scholen om: 

 Ondersteuningen waarbij het schoollopen momenteel vlot verloopt, durven los te laten, zodat er 

middelen vrijkomen voor ondersteuning van leerkrachten voor leerlingen die nu (nog) op de 

wachtlijst staan en bij wie hulp aangewezen is. 

 Bij her-aanmeldingen (ondersteuningen die voorheen ‘on hold’ of op ‘stop’ werden gezet) goed 

na te gaan wat vorig schooljaar bij de vorige leerkracht werkte en hoe dit bij de huidige leerkracht 

kan geïmplementeerd worden. Het is belangrijk om wat goed liep bij de ondersteuning te borgen  

om zo jullie zorgbeleid te versterken.   

Een her-aanmelding betreft een andere ondersteuningsvraag dan de vorige. Dit veronderstelt een 

overleg met alle partijen (CLB, ouders, leerling, school). Er hoeft dus geen nieuw handelingsgericht 

traject gelopen te worden.  

Bij nieuwe aanmeldingen durven we aan te geven dat het doel van onze opdracht is in te zetten op 

fase 2 van het zorgcontinuüm. Voor de fases 0 en 1 kunnen jullie beroep doen op jullie 

schoolbegeleider en CLB-medewerker (onthaler) verbonden aan jullie school. 
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Door leerling- en leerkracht gericht in te zetten op fase 2 kan ondersteuning wel effect hebben op de 

verdere uitbouw van fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm in een klas/school.  

Op deze manier zorgen we er samen voor dat de middelen die aan het ondersteuningsnetwerk zijn 

toegekend, optimaal ingezet worden waar de noden het hoogst zijn. 

Aanmelden kan nog steeds d.m.v. deze link naar het aanmeldingsdocument. De verslaggeving wordt 

aangehecht.  

OPSTART NIEUWE AANMELDINGEN 

Om ons als ondersteuningsnetwerk de kans en tijd te geven op een professionele manier aan de slag 

te gaan, zullen we dit schooljaar werken met ‘instapmomenten’. Elke eerste schoolweek van de maand 

zullen – daar waar mogelijk – nieuwe ondersteuningen worden toegekend en opgestart. 

EVALUATIE LOPENDE ONDERSTEUNINGEN 

De doelen van de ondersteuningen dienen zeker 3 keer per schooljaar geëvalueerd te worden. De 

school neemt initiatief tot het samen brengen van de verschillende partijen. Indien de vooropgestelde 

doelen behaald werden, kan de ondersteuning on hold gezet worden.  

Bij knipperlichtsituaties is betrokkenheid van de 4 partners noodzakelijk (school gewoon onderwijs 

met ouders, CLB-medewerker, begeleider competentieontwikkeling, ondersteuner)  

Knipperlichten: 

 Er zijn aanwijzingen dat een wijziging van doelgroep of type nodig is. 

 Er zijn aanwijzingen dat er een wijziging van gemeenschappelijk curriculum naar een individueel 

aangepast curriculum nodig is (vraagt opmaak verslag) of vice versa (in dat geval omzetting naar 

GV nodig of opheffing verslag). 

 Men ervaart nood aan verwijzing naar externe diensten/Integrale Jeugdhulp/… 

(draaischijffunctie CLB). 

 Vragen rond onderwijsloopbaan (kan voor sommige leerlingen al starten in 4e of 5e leerjaar 

naargelang problematiek/wachtlijsten/noodzaak aan bijkomende diagnostiek …). 

INZET/TOEWIJZING ONDERSTEUNERS/ONDERSTEUNINGEN 

Bij toewijzing van ondersteuningen wordt, op basis van de ondersteuningsvraag opgenomen in de 

verslaggeving van het CLB, rekening gehouden met de kennis, ervaring en beschikbaarheid van de 

ondersteuner.  

We trachten dit schooljaar eveneens ondersteuners breder in te zetten. Tijdens de teamvergaderingen 

op dinsdagnamiddag krijgen de ondersteuners de kans casussen met elkaar te bespreken en te leren 

van elkaar. Op deze manier worden ondersteuners sterker t.a.v. verschillende doelgroepen.  

Graag doen we een oproep om de ondersteuners de kans te geven ondersteuning op maat te bieden. 

Dit impliceert dat er, naast de flexibiliteit in duur, ook flexibiliteit gevraagd wordt qua vorm en 

frequentie. Hun opdracht vanuit de overheid is niet alleen leerlingen individueel ondersteunen, maar 

ook en vooral leerkrachten en schoolteams leren het onderwijsaanbod af te stemmen op de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen.  

https://goo.gl/forms/2viYSfkwNOFHyR6X2
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OUDERBETROKKENHEID 

Hoewel ouders hun kind niet zelf kunnen aanmelden, wil het zorgloket toch een laagdrempelig 

aanspreekpunt zijn voor ouders. Zij kunnen er terecht voor: 

 Vragen over de werking van het ondersteuningsnetwerk 

 Vragen/zorgen over de ondersteuning van hun kind 

Contactpersonen: Els Dujardin (zie onder) 

AANBOD VANUIT HET ONDERSTEUNINGSNETWERK 

Diverse scholen én ondersteuners merken dat tijdens de infonamiddag van 07/09/2018 een eerste 

aanzet gegeven werd om de werking van het Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen (OVA) te 

duiden, doch dat dit verdere opvolging, verdieping en afstemming vergt.  

Vele vragen rijzen immers rond de opdracht van ondersteuners, de mogelijkheden en beperkingen 

binnen hun taak, verdeling van leerlingen, afronden en/of heropstart van ondersteuningen,  …  

Binnen het zorgloket van OVA werd dit item besproken en een plan van aanpak opgesteld. Naast een 

nieuwsbrief naar de scholen binnen het netwerk, willen we eveneens interactieve infomomenten 

organiseren op vraag van zorgplatforms per scholengemeenschap. Op deze manier kan een optimaal 

samen-zoeken-en-afstemmen het meeste kans krijgen.  

Graag betrekken we de 4 partners bij dergelijke infomomenten (directies en zorgco’s van de 

scholen voor gewoon onderwijs - CLB – PBD – coördinator OVA). 

Bij interesse kunnen jullie dit vanuit jullie zorgplatform aanvragen, met mogelijke data. Wij 

bekijken intern hoe we ons kunnen organiseren om dit ter plaatse te verwezenlijken.  

Contactpersonen: Els Dujardin (zie onder) 

LINK NAAR WEBSITE/NIEUWSBRIEVEN 

Om zoveel mogelijk zorgcoördinatoren, leerkrachten, ouders en andere geïnteresseerden te bereiken, 

voorzien we een link naar onze nieuwsbrieven op onze website ova.vlaanderen. Op deze manier volgt 

elke betrokkene de verdere ontwikkelingen van het ondersteuningsnetwerk van dichtbij.  

CONTACTPERSONEN - OVA 

Coördinatoren OVA: 

 Katrien Martens (algemeen coördinator) - katrien.martens@ova.vlaanderen of 0491/710029 

 Els Dujardin (pedagogisch coördinator)  - els.dujardin@ova.vlaanderen of 0492/15.82.63  

Begeleiders competentieontwikkeling (DPB): 

 Ilse De Sutter (basisonderwijs) – ilse.desutter@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0473/28 27 97 

 Kris Loobuyck (sec. onderwijs) – kris.loobuyck@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0485/39 63 30 

CLB: 

 Vrij CLB Zuid-Oost-Vlaanderen: vclb-zov.be  

 Vrij CLB Ninove, vestiging Geraardsbergen: www.clbninove.be/node/509  
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