Ondersteuning Oost-Vlaanderen
Katholieke Onderwijs Vlaanderen
Begeleidende tekst
Vanaf 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis
en secundair onderwijs te ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.
Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen:
Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een
(gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 (emotionele of gedragsstoornis)of
type 9 (autismespectrumstoornis). Hiervoor worden de scholen gewoon onderwijs
ondersteund door het ondersteuningsnetwerk, waarbij ze aangesloten zijn.
Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een
(gemotiveerd) verslag type 2 (verstandelijke beperking), type 4 (motorische
beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking of spraak-of
taalontwikkelingsstoornis). De scholen voor gewoon onderwijs kiezen samen met
de ouders voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs.
Er zijn drie krachtlijnen voor de ondersteuning van type 2/4/6/7 in het Katholiek Onderwijs
Vlaanderen:
Vereiste expertise is expertise uit een school BuO van het overeenkomstige
type
Ondersteuning is gericht op leerling, leraar én team
De ondersteuning is flexibel en op maat
Hoe gaat u te werk om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen voor de types 2, 4, 6,
7 voor het komende schooljaar vanaf 1 september 2019.
Lijst alle leerlingen van de school op (huidige + nieuwe) die ondersteuning nodig
hebben voor type 2, 4, 6, 7 én die beschikken over de daarvoor nodige documenten
= verslag of gemotiveerd verslag of inschrijvingsverslag (= oud GON-document).
Via het softwarepakket van de school geeft u vervolgens voor al deze leerlingen
door met welke school BuO u wil samenwerken voor de ondersteuning van deze
leerlingen.
De nodige gegevens van de verschillende BuO-scholen,
vindt u in de folder in bijlage.
Aarzel niet om bij twijfel contact op te nemen.
Dit wordt dan vanuit het softwarepakket van de school, via DISCIMUS,
doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI.
De scholen voor gewoon onderwijs zijn zelf verantwoordelijk om de gemaakte
keuzes mee te delen aan de betreffende BuO-scholen. Zij bezorgen een lijst van
de leerlingen die ondersteuning nodig hebben, zodat de BuO-scholen zo snel
mogelijk met de ondersteuning kunnen starten. Op die manier hebben de scholen
BuO een overzicht op de middelen die aangewend dienen te worden in functie van
de ondersteuning, zodat die zeker kan doorgaan. Voor meer info hieromtrent
verwijzen we door naar de omzendbrief: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5

Om vlot te kunnen starten op 1 september 2019 vragen wij u om
De leerlingen die aan de voorwaarden voldoen én voor wie duidelijk is dat
er ondersteuning nodig is of blijft (= reeds gekende leerlingen) , zo snel
mogelijk en uiterlijk voor het einde van het schooljaar (30 juni 2019) door
te geven aan de scholen voor buitengewoon onderwijs. Zo kunnen de
ondersteunende scholen voor die leerlingen alvast vanaf 1 september
ondersteuning bieden. Dit kan door te mailen naar de contactgegevens op
de flyer (per type overzicht bezorgen).
Nieuwe aanmeldingen voor type BA/2/3/9 kunnen aangemeld worden via
het zorgloket van het regionaal ondersteuningsnetwerk.
Nieuwe aanmeldingen voor type 4/6/7 kunnen:
Via het zorgloket van het regionale ondersteuningsnetwerk gemeld
worden (standaard).
Rechtstreeks via het aanmeldadres van type 4/6/7 gemeld worden.
UITGANGSPUNT = een vraag kan niet verkeerd gesteld worden!

Ondersteuningsvragen Oost-Vlaanderen
Voor type 2 – type 4 – type 6 – type 7
Type 2

Type 4

Type 6

Kinderen en jongeren met een
Matige of ernstige mentale beperking

Kinderen en jongeren met een
motorische beperking

Kinderen en jongeren met een
visuele beperking

info@enter4.be
0470 30 50 17
www.enter4.be

Zie bijgevoegde folder
BuBaO Ten Dries (27151)
BuSO Ten Dries (28332)
BuBaO Sint-Lodewijk (26989)
BuSO Sint-Lodewijk (28233)
BuBaO Sint-Gregorius (27003)
BuSO Sint-Gregorius (28241)

Regionale verdeling over de
ondersteuningsteams van:
Spermalie (De Kade)

ondersteuningsteam.type6@de-kade.be
0470 36 11 14 (basis - 26311)
0475 69 18 49 (secundair – 129957)

Centrum Ganspoel
(basis onderwijs- 25941)

coordinatie@otganspoel.be
0499 93 58 53

KI Woluwe, afdeling Ganspoel
(secundair onderwijs, 137431)
ondersteuningtype6@kiwoluwe.be
0474 74 47 81

Type 7

Kinderen en jongeren met een
auditieve beperking
of
spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis
Basis: type7@sintlievenspoort.expert
09/268 26 55
BuBaO Sint-Lievenspoort (26864)

Secundair: type7@sintgregorius.be
09 210 01 52
BuSO Sint-Gregorius (28241)

Ondersteuningsvragen Oost-Vlaanderen
Voor type basisaanbod – type 3 – type 9
(regionale ondersteuningsnetwerken)

Type basisaanbod
Kinderen en jongeren met een
licht verstandelijke beperking of
leerstoornis

Type 3

Type 9

Kinderen en jongeren met een
emotionele of gedragsstoornis

Kinderen en jongeren met een
autismespectrumstoornis

Regio Oudenaarde – Zottegem – Geraardsbergen

WAN-team

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

Regio Meetjesland – Deinze
www.neonnetwerk.be
info@neonnetwerk.be
0479 90 11 58

Regio Wetteren – Aalst – Ninove
www.wanteam.be
info@wanteam.be
0477 99 02 10

Regio Gent

www.divergent.gent
basis@divergent.gent
0476 99 77 34

Secundair@divergent.gent
09 210 01 52

Regio Waas & Dender
www.deaccolade.be
info@deaccolade.be
09 346 90 08

➜ Contactgegevens van de zorgloketten
Oost-Vlaanderen:
✓ ONW De Accolade Waas en Dender
www.deaccolade.be
zorgloket@deaccolade.be
09/346 90 08
✓ ONW WAN
www.wanteam.be
info@wan.be
0477/99 02 10
✓ ONW NEOn+
www.neonnetwerk.be
info@neonnetwerk.be
0479/90 11 58
✓ ONW DiverGENT
www.divergent.gent
basis@divdergent.gent
0476/99 77 34
secundair@divergent.gent
09/210 01 52
✓ ONW OVA
Katrien.martens@ova.vlaanderen
0491/71 00 19

➜ contactgegevens centrale coördinatie type 2
expertise Oost-Vlaanderen:
✓ Mieke Meire: mieke.meire@bulosj.be
0494/127 962
✓ Nele Dhont: inclusie1@rozemarijn.org
0479/482 580
✓ Sofie Pringels: Sofie.pringels@devinderij.be
0473/363 999

➜ contactgegevens van de Oost-Vlaamse type 2
scholen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
✓ BUSO Bernardusdriesprong (Inst.nr.: 28316)
Vlaanderenstraat 6, 9700 OUDENAARDE
055/30 19 99
Contactpersoon: dir. Frank Pieters
✓ BUSO Binnenhof (Inst.nr.: 28183)
Peperstraat 27, 9000 GENT
09/223 98 71
Contactpersoon:dir.Isabelle De Clercq
✓ BUSO Broederschool Lokeren (Inst.nr.: 28225)
Molenstraat 38, 9160 LOKEREN
09/348 37 96
Contactpersoon: dir. Nadine De Visscher

✓ BuBaO De Mozaïek (Inst.nr.: 27078)
Boelarestraat 3, 9500 GERAARDSBERGEN
054/41 83 50
Contactpersoon: dir. Pieter Vanden Dooren
✓ BuBaO De Triangel (Inst.nr.: 27185)
BuSO De Triangel (Inst.nr.: 28357)
Molendreef 16 c, 9920 LIEVEGEM
Contactpersoon BuBaO: dir. Nancy De Roo
09/370 72 16
Contactpersoon BUSO: dir. Evelyn Quintyn
09/370 72 15
✓ BuBaO De Vinderij 2 (Inst.nr.: 26948)
Bleekmeersstraat 17 b, 9160 LOKEREN
09/337 52 70
Contactpersoon: dir. Helmut Roodhooft
✓ BuBaO De Zonneroos (Inst.nr.: 027029)
BuSO Levensvreugde (Inst.nr.: 28258)
Botermelkstraat 201, 9300 AALST
Contactpersoon BuBaO: dir.Kristoff Dhont
053/76 79 72
Contactpersoon BuSO: dir. Ria Kuykens
053/76 79 73
✓ BuBaO KBO Levensblij (Inst.nr.: 27128)
Galgestraat 2, 9700 OUDENAARDE
055/313 738
Contactpersoon: dir. Sofie Lemarcq
✓ BuBaO ÓRC campus Het Laar (Inst.nr.: 27037)
Zuidlaan 34, 9200 DENDERMONDE
052/21 52 13
Contactpersoon: dir. Joris Vergeylen
✓ BuBaO Rozemarijn (Inst.nr.: 26815)
Kloosterstraat 6D, 9031 DRONGEN
09/282 09 34
Contactpersoon: dir. Caroline Van Dorpe
✓ BUSO School aan de Waterkant (Inst.nr.: 28175)
Stropkaai 38, 9000 GENT
09/222 15 84
Contactpersoon: dir. Paul Deprost
✓ BuLO Sint-Jozef (Inst.nr.: 26856)
Ebergiste De Deynestraat 1, 9000 GENT
09/245 57 46
Contactpersoon: dir. Steven Van Heesvelde
✓ BuBaO Ter Leie (Inst.nr.: 27144)
Kouter 93, 9800 DEINZE
09/386 38 65
Contactpersoon: dir. Marleen Vercaemst

Voor verdere vragen over dit nieuwe financieringsmechanisme
kun je onder meer terecht bij Annemie Jennes,
Annemie.Jennes@katholiekonderwijs.vlaanderen

Ondersteuningsvragen
type 2
Oost-Vlaanderen
aanmeldingen schooljaar 2019/2020
Er is een nieuw omkaderingsmechanisme voor de
ondersteuning van type 2, 4, 6 en 7.
Voor regio Oost-Vlaanderen bestaat er al lange
tijd een sterk uitgebouwd netwerk voor ondersteuningsvragen type 2. In deze folder leggen wij
graag uit hoe u binnen de nieuwe regelgeving
zonder problemen verder beroep op ons kunt
doen.

Hoe kun je ondersteuningsvragen
type 2 melden?

Hoe loopt het praktisch verder na de
aanmelding?

➜ Standaardprocedure voor scholen die lid zijn
van een regionaal ondersteuningsnetwerk van
Katholiek Onderwijs Vlaanderen:

Het softwarepakket van de school voorziet in een module om
aan te duiden met welke school voor BuO u zal samenwerken. Dit bepaalt u best na overleg met de coördinatoren. De
nodige schoolnummers vindt u bij de contactgegevens op de
achterzijde. De keuze zal vanuit het softwarepakket van de
school via DISCIMUS doorgestuurd worden naar het departement Onderwijs = AGODI

Je stelt je vraag in overleg met de ouders en het CLB aan het
zorgloket van het ondersteuningsnetwerk waaraan je school
verbonden is.
Een ondersteuningsvraag type 2 die in het zorgloket van het
ondersteuningsnetwerk terecht komt, wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de school van het buitengewoon onderwijs met
de vereiste expertise. Houd daarbij rekening met de keuze
van de ouders.

➜ Procedure voor scholen behorend tot andere
netwerken:
Je kan rechtstreeks aanmelden bij de centrale coördinatie
type 2 Oost-Vlaanderen (wij geven verderop een overzicht
voor Oost-Vlaanderen). In dat geval brengt de coördinatie het
zorgloket of ondersteuningsnetwerk van de betrokken school
op de hoogte, ook als dat collega’s van een ander netwerk
zijn. Zo behoudt elk zorgloket/ondersteuningsnetwerk het
overzicht van alle ondersteuningsvragen en ingezette ondersteuners in hun scholen. Je stelt je vraag hier uiteraard ook
steeds in overleg met de ouders en het CLB.

➜ Je mag ook rechtstreeks contact
opnemen met de BuO school type 2 van uw keuze.
Zij geven uw vraag naar ondersteuning door aan de coördinatoren type 2 Oost-Vlaanderen.
Zodra de aanmeldingen toe komen, nemen zij contact op met
alle betrokkenen.

Krachtlijnen bij expertise waar wij als
netwerk sterk in geloven:
➜ 1ste krachtlijn: Vereiste expertise is expertise
uit een BuO school van het overeenkomstige type.
Een school gewoon onderwijs kiest in overleg met de ouders
en het CLB welke school of scholen voor buitengewoon onderwijs de leerling(en) met een (gemotiveerd) verslag type 2 (en
4,6 en 7) ondersteunt.
Je kiest samen met de ouders en het CLB voor een school
van het buitengewoon onderwijs die over de vereiste expertise
voor die doelgroep(en) beschikt. Vereiste expertise betekent
voor ons dat de expertise komt vanuit een school voor buitengewoon onderwijs van het overeenkomstige type.

➜ 2de krachtlijn: Ondersteuning is gericht op
leerling, leraar én team.
Elke ondersteuningsvraag vertrekt vanuit een leerling, maar de
ondersteuning richt zich op de leerling, de leraar en het team.
De aard en de intensiteit van de onderwijsbehoefte bepaalt
mee de inzet op leerling-, leraar- en teamgerichte ondersteuning. De school van gewoon onderwijs, de ouders van de
betrokken leerling(en) en de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs overleggen daarover.

➜ 3de krachtlijn: De ondersteuning is flexibel en
op maat.
Op basis van de ondersteuningsvraag wordt bekeken welke
ondersteuning geboden kan worden naar duur, hoeveelheid,
intensiteit en vereiste competenties. Dat gebeurt steeds in overleg tussen de school gewoon onderwijs, de ouders en de ondersteunende BuO-school/-scholen.

Flexibiliteit in duur:

de periode waarin ondersteuning
door ondersteuners wordt voorzien is flexibel, alsook het moment waarop een ondersteuning start. Voor leerlingen met een
(gemotiveerd) verslag die nu reeds gekend zijn, en waarvan
men weet dat de ondersteuning volgend schooljaar verder
gaat, start de gekozen BuO-school de ondersteuning op in
september. Ondersteuning duurt “zo lang als nodig en niet
langer dan nodig”: eens de ondersteuning is opgestart, zal
regelmatig overlegd worden om te bekijken of verdere ondersteuning nodig blijft, steeds in verhouding tot wat de school in
fase 0 en 1 reeds doet.

Flexibiliteit in hoeveelheid of intensiteit: het aantal keren en/of uren waarin binnen een bepaalde periode in ondersteuning wordt voorzien. Ondersteuning kan op verschillende
momenten in het schooljaar worden aangevraagd, kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart. Je hoeft
geen nieuwe ondersteuningsvraag te stellen aan het zorgloket
zolang er geen nieuw of gewijzigd (gemotiveerd) verslag is.
Flexibiliteit in aard en inzet van competenties: flexibiliteit in de gerichtheid (leerling, leraar, school, zie hoger);
flexibiliteit in de aanpak van de ondersteuner (wat de ondersteuner precies doet, welke werkvormen ingezet worden bij
ondersteuning); flexibiliteit in de competenties die bij de ondersteuning worden ingezet.

Bij wie kun je met je vragen terecht?
Een vraag kan nooit verkeerd gesteld worden. Dat is het basisprincipe van alle zorgloketten en van alle scholen buitengewoon onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wij
willen er alles aan doen om voor alle leerlingen uit alle onderwijsnetten een gepast antwoord te zoeken.
In regio Oost-Vlaanderen zijn de scholen van expertisenetwerk type 2 zo georganiseerd dat je probleemloos kan aanmelden via je eigen zorgloket OF via één centrale coördinatie
type 2 ondersteuning OF via een school buitengewoon onderwijs type 2.

