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Beste leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider en directie 

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

ondersteuningsnetwerk.  

Stand van zaken met betrekking tot aanmeldingen bij OVA 

 

De verhouding tussen de verschillende types ondersteuning komt ook overeen met het Vlaams 

gemiddelde. 

Hoe aanmelden? 

 Type BaA, 3 en 9 type 2, 4, 6 of 7 

Gemotiveerd 
verslag  
 

1. Aanmelden via link op de website 
ova.vlaanderen/contact---
aanmelden.html  

1. Aanmelden via link op de website 
ova.vlaanderen/contact---
aanmelden.html 

2. doorgeven aan Agodi via Discimus: 
OM keuze school buitengewoon 
onderwijs 

Verslag 1. Aanmelden via link op de website 
ova.vlaanderen/contact---
aanmelden.html 

2. doorgeven aan Agodi via Discimus: 
IAC  

1. Aanmelden via link op de website 
ova.vlaanderen/contact---
aanmelden.html 

2. doorgeven aan Agodi via Discimus: 
OM keuze school buitengewoon 
onderwijs 

3. doorgeven aan Agodi via Discimus:  
IAC 

Bij vragen mag u steeds contact opnemen met de algemeen coördinator van OVA.  
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Ondertekend (G)V aanwezig op school  

Eens het CLB een gemotiveerd verslag of verslag heeft opgemaakt wordt het origineel aan de ouders 

bezorgd. Die bezorgen het origineel ondertekend document aan de school. De school bewaart dit 

(gemotiveerd) verslag zolang de leerling op die school zit.  

Bij aanwezigheid van een origineel ondertekend (gemotiveerd) verslag kan leerlinggerichte 

ondersteuning opgestart worden. Is het (G)V niet door de ouders en/of leerling ondertekend dan kan 

er enkel teamgericht ondersteund worden. 

Doorgeven van (gemotiveerde) verslagen 

Bij schoolverandering wordt het origineel (gemotiveerd) verslag aan de ouders terugbezorgd. De 

ouders overhandigen dit dan aan de nieuwe school van hun kind.  

Afhankelijk van de noden kan de nieuwe school de nieuwe ondersteuningsvraag voor deze leerling 

aanmelden bij aan het netwerk waarbij zij is aangesloten. 

Flexibele inzet van ondersteuningen voor alle types 

Voor ondersteuningsbehoefte vanuit de brede types (basisaanbod, 3 en 9) kunnen we momenteel 

nog gemiddeld 2 lestijden (bij gemotiveerd verlag) of 3 lestijden (bij verslag) ondersteuning inrichten.  

Elke leerling met een gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 en 7 telt voor een aantal 

omkaderingseenheden vastgelegd door de Vlaamse Overheid.  

Een leerling met specifieke onderwijsbehoeften krijgt niet meer standaard een vast aantal uren 

begeleiding per week gedurende een bepaalde periode. De school kan, in overleg met de ouders, het 

CLB en de scholen voor buitengewoon onderwijs, de middelen flexibel inzetten volgens de noden van 

de leerlingen, leerkrachten en het schoolteam. 

We blijven er naar streven om de ondersteuningen zo veel als mogelijk flexibel in te zetten. 

 Flexibiliteit in duurtijd: zo lang als nodig en niet langer dan nodig. 

 Flexibiliteit in hoeveelheid of intensiteit 

 Flexibiliteit in aard en inzet van competenties 

On-hold / opheffen 

1. On-hold = onderbreken van ondersteuning  

In situaties waarbij na overleg met de leerling, de ouders, de school gewoon onderwijs en de 

ondersteuner(s) besloten wordt dat de ondersteuning tijdelijk niet meer nodig is, kan deze 

onderbroken worden. Het bestaande (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag blijft geldig 

en wordt niet opgeheven. 

Indien de school de ondersteuning opnieuw wil activeren, kan in overleg met leerling, ouders 

en CLB opnieuw aangemeld worden. In verder overleg wordt de ondersteuning 

geconcretiseerd. De CLB-medewerker schat in of deelnemen aan overleg met ondersteuner(s) 

noodzakelijk is. 
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2. Opheffen = STOPPEN 

Indien duidelijk is dat er binnen het betreffende niveau geen ondersteuning meer nodig zal zijn, 

wordt het gemotiveerd verslag opgeheven. 

Deze beslissing wordt samen met de CLB-medewerker genomen. 

Vragen vanuit zorgplatform 

Een ondersteuningsnetwerk is een netwerk van vier partners: buitengewoon onderwijs, gewoon 

onderwijs, CLB en pedagogische begeleidingsdienst  

Vanuit die invalshoek staat OVA ervoor open om mee na te denken en info te geven over vragen en 

thema’s van de zorgplatformen van de schoolgemeenschappen aangesloten bij ons netwerk. 

CONTACTPERSONEN - OVA 

Coördinatoren OVA: 

 Katrien Martens (algemeen coördinator) - katrien.martens@ova.vlaanderen of 0491/71 00 29 

 Evelien Van Lancker (pedagogisch coördinator) - evelien.vanlancker@ova.vlaanderen of 0492/15 82 63  

Begeleiders competentieontwikkeling (DPB): 

 Eefje Vermassen (basisonderwijs) - eefje.vermassen@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0474/08 52 50 

 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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