
 

 

Nieuwsbrief De Accolade: Mei 2019  

  

            21 mei 2019 

 

 

Beste ouder, 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste pedagogisch begeleider, 

Beste kabinetsmedewerker, 

 

 

In deze uitgebreide nieuwsbrief willen we de aandacht vestigen op de 

krachtlijnen van een ondersteuningstraject en de aanmeldingen voor volgend 

schooljaar. 

 

Ook hebben we getracht om de wijzigingen rond onze leerlingen met een 

verslag/gemotiveerd verslag type 7 STOS, hier zo duidelijk mogelijk in op te 

nemen. Indien u hier toch nog vragen over hebt, aarzel dan niet om ons te 

contacteren. 

 

 

Krachtlijnen ondersteuning Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

Ondersteunen doen we steeds vanuit de krachtlijnen van Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen (zie nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen, 2 mei 2019). 
 

 

Leerling-, leraar-, en teamgerichte ondersteuning 

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 het ondersteuningsnetwerk of de ondersteunende school voor 

buitengewoon onderwijs overleggen daarover. 

Flexibele inzet van de ondersteuning naar duur, volume en vereiste 

competenties 

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. 
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http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden/Newsletters/Render/62eb745d-d5c5-44a1-a53e-2425edc77fcb?hiduns=True


 
Dat gebeurt steeds in overleg tussen de school gewoon onderwijs, de ouders en 

het ondersteuningsnetwerk of 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. 

 

Wijzigingen omzendbrief ondersteuningsmodel  

Een belangrijke wijziging in het ondersteuningsmodel is dat alle 

ondersteuningsvragen m.b.t. type 7 STOS opnieuw door een school met 

expertise type 7 moet worden opgenomen en dus niet meer via het 

ondersteuningsnetwerk De Accolade. Via deze link komt u bij de omzendbrief 

m.b.t. het ondersteuningsmodel. 

De huidige trajecten die ondersteuners van De Accolade begeleiden, zullen in 

overleg met alle betrokkenen overgedragen worden aan ondersteuners van één 

van de scholen buitengewoon onderwijs type 7. Onze collega’s zullen op het 

laatste overleg op uw school het besluit noteren. Indien ondersteuning verder 

nodig blijkt, brengt De Accolade de ondersteunende BuO school type 7 op de 

hoogte. Onze dienst zorgt voor een correcte en ‘warme’ overdracht. 

 

Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen m.b.t. het 

omkaderingsmechanisme van type 2, 4, 6 en 7. Meer info kan u via deze link 

raadplegen.  
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https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nieuw-omkaderingsmechanisme-voor-ondersteuning-type-2-4-6-7


 
Afspraken aanmeldingen schooljaar 2019-2020 

 

Voor de aanmeldingen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften volgen 

we de afspraken zoals die gemaakt zijn binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

We hanteren het principe dat ‘een ondersteuningsvraag niet verkeerd kan gesteld 

worden’. Dit betekent dat u aanmeldingen van alle types aan het zorgloket 

van ondersteuningsnetwerk De Accolade kan bezorgen.  

 

Ondersteuningsnetwerk De Accolade type basisaanbod, 3 & 9 

De trajecten worden ondersteund door de multidisciplinaire regioteams van De 

Accolade.  

 

Ondersteuning type 2, 4, 6 en 7 

Voor leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type  2, 4, 6, 7 hebben 

de ouders het recht om een voorkeur op te geven vanuit welke buitengewone 

school de ondersteuning komt.  De Accolade bezorgt de aanmeldingsgegevens 

aan de opgegeven buitengewone school.  De school, CLB en de ouders zullen 

hiervan bevestiging krijgen via het zorgloket. 

Rechtstreeks aanmelden bij de coördinatoren van type 2, 4, 6, 7 of de school 

buitengewoon onderwijs kan ook. De contactgegevens vindt u op onze website. 
 

Voor type  2, 4, 6 en 7 dient de gewone school via Discimus het 

instellingsnummer van de school buitengewoon onderwijs in te geven vóór 1 

oktober 2019. Aanmelden kan uiteraard al vroeger. Het zorgloket en de 

coördinatie van het desbetreffende type zal u verder bijstaan bij het registreren 

van de aanmelding. 

 

Om verder beroep te kunnen doen op ondersteuning zetten we de afspraken 

voor alle types op een rij. 

 

- leerlingen die momenteel ondersteuning krijgen: 

Op het laatste overleg met alle partijen, kan er worden afgesproken dat 

ondersteuning moet verdergezet worden. De ondersteuner noteert dit 

besluit. 

Deze leerlingen moeten dus niet opnieuw aangemeld worden door de 

school. 

 

- leerlingen met gemotiveerd verslag of verslag, die momenteel 

geen ondersteuning krijgen: 

Indien ondersteuning nodig zal zijn bij de start van het schooljaar, vragen 

wij u deze leerlingen aan te melden via de website van De Accolade. Dit 

steeds in overleg met ouders, CLB en leerling. 

 

Leerlingen die later in het schooljaar ondersteuning nodig hebben, kunnen 

uiteraard in de loop van het jaar aangemeld worden.  
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https://434490115327080829.weebly.com/aanmeldingen.html
https://434490115327080829.weebly.com/ondersteuningsnetwerken.html


 
- leerlingen met gemotiveerd verslag of verslag die een 

schoolverandering doen, bv. de overstap naar het secundair onderwijs: 

Deze leerlingen moeten door de nieuwe school, in samenspraak met 

ouders en CLB, worden aangemeld via de website van De Accolade. 

Opgelet: als een leerling van lager naar secundair onderwijs overgaat, 

moet een nieuw gemotiveerd verslag of verslag opgemaakt worden. 

Contacteer hiervoor uw CLB-medewerker. 

 

Ondersteuning Hoger Onderwijs 

 

Elke hogeschool en universiteit organiseert de ondersteuning voor studenten met 

specifieke onderwijsbehoeften. Bij de aanspreekpunten kan je terecht met 

vragen over studiekeuze, ondersteuning, huisvesting, studeren in het buitenland. 

Meer info via deze link.  
 

 

Bij vragen of suggesties kan u ons steeds bereiken via de teamcoach van uw 

regio of de dagelijkse coördinatie via mail. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Grietje Van de Velde 

Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker 

Pedagogische coördinator 

 

Het Accolade-team 

Ondersteuningsnetwerk Waas & Dender 

Luikstraat 69, 9160 Lokeren 

09/346 90 08 

www.deaccolade.be  

info@deaccolade.be 

Aarzel niet om ons te contacteren als je met een vraag of bedenking zit. Als we niet te bereiken 

zijn via de telefoon, kan je steeds mailen naar info@deaccolade.be. 
Het staat u vrij deze brief te verspreiden onder uw collega’s. 
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http://www.siho.be/fiches-studeren-met-een-beperking
http://www.deaccolade.be/
mailto:info@deaccolade.be
mailto:info@deaccolade.be

