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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 

Stand van zaken op 10 januari ’22 

Een ploeg van 66 actieve ondersteuners zette dit schooljaar haar schouders onder 698 

trajecten. 50 trajecten konden omwille van succeservaring on hold gaan. 24 trajecten 

werden gestopt om diverse redenen zoals schoolverandering of overstap naar buitengewoon 

onderwijs.  

 

Sinds 1 juli ’21 kregen we 202 nieuwe ondersteuningsvragen. De ondersteuningsvragen 

vanuit de brede types (Basisaanbod, type 3 en type 9) krijgen een antwoord binnen de 

lestijden en uren die we vanaf 1 september voor een volledig schooljaar ter beschikking 

hebben.  
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HOE GAAN WE OM MET HET GROEIEND AANTAL 

ONDERSTEUNINGSVRAGEN? 

Dit groeiend aantal ondersteuningen zorgt ervoor dat ondersteuners weinig ruimte hebben in 

het weekrooster en dat de samenwerking flexibel moet ingezet worden door zorgvuldig af te 

wegen welke doelen zich situeren in fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. 

Om het werken met een wachtlijst te vermijden kunnen we indien nodig de nieuwe trajecten 

op een consultatieve manier invullen, in afwachting van de toewijzing van het traject aan de 

effectieve ondersteuner: 

Consultatieve ondersteuning 

• Er wordt nog geen startoverleg met ouders (en externen) gehouden. 

• De contactondersteuner van de school voorziet één lestijd per week voor consultatief 

bezoek met zorgco en klasleerkracht. 

• De noden worden bevraagd. 

• In afwachting van de definitieve toewijzing en effectieve opstart focust de 

contactondersteuner in dit gesprek op de ondersteuningsbehoeften van de 

leerkracht(en) of van het schoolteam, gesitueerd binnen fase 2 en 3 van het 

zorgcontinuüm. 

• Van zodra er duidelijkheid is of wanneer een ondersteuner ruimte krijgt in zijn/haar 

werkrooster wordt het traject doorgeven aan de ondersteuner die het traject verder 

opvolgt. Het startoverleg met ouders en andere betrokkenen kan gepland worden 

met deze effectieve ondersteuner. 

 

IAC EN INSCHRIJVING ONDER ONTBINDENDE VOORWAARDE 

Op 14 oktober en 21 oktober konden jullie aansluiten bij een infovergadering i.v.m. IAC. Dit 

werd door heel veel deelnemers als verrijkend ervaren. Via het feedbackformulier kregen we 

toch nog enkele vragen. De info en de antwoorden op de FAQ worden opgenomen op onze 

website. https://ova.vlaanderen/info/iac.html  

 

PROFESSIONALISERING OP DINSDAGNAMIDDAG 

Ons groeiend team wil ook verder inhoudelijk blijven groeien, door opbouw en uitwisseling 

van expertise. Daarvoor is het OVA-team op dinsdagnamiddag een belangrijk moment. 

Ondersteuners kunnen daarom niet aanwezig zijn overlegmomenten die op 

dinsdagnamiddag worden ingepland. 

https://ova.vlaanderen/info/iac.html
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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 

mailto:katrien.martens@ova.vlaanderen
mailto:evelien.vanlancker@ova.vlaanderen
mailto:annemarie.meire@katholiekonderwijs.vlaanderen
mailto:kris.loobuyck@katholiekonderwijs.vlaanderen
http://vclb-zov.be/
http://www.clbninove.be/node/509

