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NIEUWSBRIEF 
____________________________________________________________________________________________ 

Beste leerkracht, zorgcoördinator, leerlingbegeleider, directie 

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

ondersteuningsnetwerk.  

STAND VAN ZAKEN 

Na  en deugddoende en tegelijkertijd vreemde vakantie zijn we in september gestart met 

een team van 57 ondersteuners. Een gedreven en gemotiveerd team staat in voor de 

ondersteuning van reeds meer dan 400 ondersteuningsvragen in de diverse scholen. 

We verwelkomen ook Mieke Meire als nieuwe pedagogische begeleider 

competentieontwikkeling voor onze regio Vlaamse Ardennen. 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VAN HET 

GEMOTIVEERD VERSLAG  

Vanaf 1 oktober zal er geen papieren versie van )gemotiveerd) verslag meer 

worden afgeleverd door CLB aan de school.  

Nadat alle gegevens voor het (G)V formaliseert en afsluit in LARS (administratief pakket van 

CLB) komt het gemotiveerd verslag in IRIS (digitaal leerlingenpaspoort) en kan dit door de 

school gelezen worden. 

Van zodra de CLB directie het (G)V formaliseert en afsluit in Lars gaat het correcte verslag 

automatisch naar Creon en kan het door de school gelezen worden in IRIS 

Scholen zullen op deze manier steeds over het juiste en actuele verslag of gemotiveerd 

verslag van de leerling beschikken.  

In schooldirect van 1 september werden de scholen reeds geïnformeerd over IRIS. 

Ook de nieuwsbrief  213 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevat een hoofdstuk over het 

digitaal leerlingenpaspoort IRIS: 

Het IRIS-platform is de eerste stap naar een digitaal leerlingenpaspoort. Elke school kan via 

dit platform het gemotiveerd verslag of verslag van een leerling zien. Dit is belangrijke 

informatie omdat de school voor deze leerling(en) een ondersteuningsvraag kan stellen aan 

het ondersteuningsnetwerk indien ondersteuning nodig is. 

Wie kan het (gemotiveerd) verslag van een ingeschreven leerling 

zien? Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders of ondersteuners die daarvoor 

toegangsrechten hebben gekregen. 

Wie verleent toegang? De schoolverantwoordelijke gewoon of buitengewoon onderwijs 

(meestal is dit de directeur van de school) moet hiervoor toegang verlenen. 

Hoe? Dit kan verlopen op verschillende manieren: 
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https://iris-platform.be/#/paspoort/home
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 Via Gebruikersbeheer https://gebruikersbeheer.vlaanderen.be:  toekennen van de rol 

IRIS-platform gebruiker stap voor stap 

 De toegang tot het IRIS-platform kan rechtstreeks of via een leerlingenpakket dat 

aangesloten is op het IRIS-platform (momenteel zijn Smartschool en Broeckx 

aangesloten op het IRIS-platform). In die pakketten wordt zichtbaar welke leerlingen 

over een verslag of gemotiveerd verslag beschikken. De mensen met de juiste 

toegangsrechten kunnen, nadat ze ingelogd zijn, de (gemotiveerde) verslagen lezen 

zonder het eigen leerlingenpakket te verlaten. 

Ondersteuners en coördinatoren van ondersteuningsnetwerken hebben niet automatisch 

toegangsrecht tot het IRIS-platform. Ze moeten deze toegangsrechten krijgen van de 

scholen gewoon onderwijs waar zij leerlingen ondersteunen.  

De CLB-medewerker van je school en de coördinatoren van OVA kunnen je hierbij helpen. 

Enkel nieuwe (gemotiveerde) verslagen sinds 1 september worden in IRIS weergegeven. 

Concreet vragen we om volgende stappen te zetten voor een volgende aanmelding. 

1. De school voor gewoon onderwijs geeft toegangsrechten aan de coördinatoren, 

Katrien Martens en Evelien Van Lancker, tot IRIS-platform. zie Stappenplan 

De rijksregisternummers worden telefonisch of via mail opgevraagd bij Katrien 

Martens, 0491/71 00 29 of katrien.martens@ova.vlaanderen  

2. Van zodra het CLB een nieuw (G)V in LARS heeft afgesloten zal de CLB-medewerker 

dit aan u melden. 

3. De ondersteuning kan aangevraagd worden via het aanmeldingsdocument op de 

website. https://ova.vlaanderen/contact---aanmelden.html  

4. Het zorgloket bekijkt in IRIS de ondersteuningsnoden van de leerling, klas en school 

en duidt een ondersteuner aan. 

5. Bij de opstart van de ondersteuning bekijkt de school het (G)V samen met de 

ondersteuner en/of geeft de school toegang tot IRIS aan de ondersteuner. 

CONTACTPERSONEN 

Coördinatoren OVA: 

 Katrien Martens (algemeen coördinator)  

katrien.martens@ova.vlaanderen - 0491 71 00 29 

 Evelien Van Lancker (pedagogisch coördinator) 

evelien.vanlancker@ova.vlaanderen - 0492 15 82 63  

Begeleiders competentieontwikkeling (DPB): 

 Mieke Meire (basisonderwijs)  

annemarie.meire@katholiekonderwijs.vlaanderen – 0494 12 79 62 

 Kris Loobuyck (secundair 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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