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Wat is een ondersteuningsnetwerk?*

Een samenwerking tussen scholen gewoon onderwijs, buitengewoon 
onderwijs, CLB en de pedagogische begeleidingsdienst.

Ondersteuners uit het buitengewoon onderwijs werken samen met 
leerkrachtenteams in het gewoon onderwijs om ondersteuningsnoden 
van leerlingen en leerkrachten aan te pakken.

Multidisciplinair: leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, 
orthopedagogen, psychologen



Scholen Buitengewoon Onderwijs Waas & Dender



De Accolade
Waas & Dender

Samenwerking
tussen 142 scholen

Kleuter - Lager - Sec.

65 ondersteuners

6 teams 



Ondersteunend directeur   Algemene Coördinatie    Pedagogische Coördinatie     
Helmut Roodhooft               Grietje Van de Velde        Veerle Van Lancker

Dagelijkse coördinatie De Accolade



Annick De Meyer Kris Loobuyck
Basisonderwijs Secundair Onderwijs

Pedagogisch begeleider competentieontwikkeling



Maddie De Jonghe Ann Van Reeth              Caroline De Maeyer

Teamcoaches teams Sint-Niklaas & Beveren 



Els De Prez Ivan Smet    Katrijn Van Acker

Teamcoaches teams Lokeren - Dendermonde



Krachtlijnen

Ondersteuning op basis 
van onderwijsbehoeften, 
groeiend naar inclusief 

onderwijs

Co-creatie

Versterken van 
gewone scholen

Niveau- en 
netoverschrijdend

Laagdrempelig voor 
ouders

Leerling- EN 
leerkrachtgerichte 

focus

Brede en 
specifieke 

deskundigheid

Gevoed vanuit een
inclusieve grondhouding



Een nieuw ondersteuningsmodel

• Ondersteuning op school is flexibel
• Op maat: de concrete zorgnoden van een leerling en de 

leerkrachten
• Vertrekpunt voor ondersteuning is niet langer de medische 

problematiek of het label
• Méér kinderen in het gewoon onderwijs krijgen ondersteuning
• Inclusieve kijk



Een nieuwe kijk

Kijk op het kind

Kijk op ouders

Kijk op 
professionals

•Uitzonderingen en storend
•Tekorten remediëren
•Leerbehoeften aanpakken door 
specialisten

•Leken
•Acceptatieprobleem
•Verantwoordelijkheid experten

•Vormingsbehoeften
•Inzetten van stoornisgerichte 
kennis
•Focus op het individu

•Onderdeel van de klasgroep
•Creëren van een optimaal 
leerklimaat
•Onderwijs aangepast aan 
leerbehoeften

•Opvoedingsexperten
•Vragen van ouders als 
vertrekpunt
•Gedeelde verantwoordelijkheid

Ondersteuningsbehoeften
•Constructieve samenwerking 
met externe  betrokkenen
•Focus op het individu in contex



Samenwerking is de sleutel



Zorgcoördinator/
Leerlingbegeleider 

- de school
- denkt & helpt mee in de 

school- en klaswerking
- volgt leerlingen op die het 

moeilijk hebben en 
begeleidt ze indien nodig

- Fase 0 en 1

Ondersteuner 
- De Accolade
- specifieke kennis/

ervaring rond 
problematieken (autisme, 
gedrags- en emotionele 
stoornissen, 
leerstoornissen, …)

- Fase 2 en 3

CLB-medewerker
- Centrum Leerling 

Begeleiding
- ondersteunt de leerling/

de ouders bij de studie- en 
beroepskeuze

- vragen rond gezondheid 
en algemene ontwikkeling

- Fase 0 - 1- 2 - 3 

Ped. begeleider              
competentieontw.

- Kath. onderw. 
Vlaanderen

- individuele 
aangepaste 
trajecten (IAC)

- Fase 2 en 3



Van vraag naar ondersteuning?
Vraag rond 
ontwikkeling/leren

Overleg school - ouders - CLB 

Gemotiveerd 
verslag of verslag

De school doet in samenspraak met 
ouders en CLB een aanmelding via de 

website www.deaccolade.be
Zorgloket

Vraag naar 
ondersteuning 

leerling & leerkracht, 
fase 2 - 3

Ja

Neen

Regio team

Afstemmings-
gesprek

school - ouders -
ondersteuner

Ondersteuning
8 - 10 weken

Opvolgingsgesprek
Afronden of 

Verderzetten

?Info 
opvragen

Verwijzen

Traject CLB met school - ouders

Observatie
Raadplegen GV/V

Andere pistes



Van vraag naar ondersteuning?

● Ouders, school en CLB hebben overleg over de ontwikkeling van hun kind
● Na een handelingsgericht traject, stelt CLB mogelijks een (gemotiveerd) verslag 

op.
● School, ouders en CLB beslissen samen of er voor een leerling en zijn 

leerkracht(en) extra ondersteuning aangevraagd wordt.
● De school stelt de vraag aan De Accolade
● School, ouders, ondersteuner & CLB beslissen samen welke ondersteuning 

noodzakelijk is
● Zorgloket van De Accolade behandelt elke vraag en wijst een ondersteuner 

toe.



Voor welke leerlingen?

TYPE BASISAANBOD: 
Leerlingen voor wie de aanpassingen in het 
gewoon onderwijs ontoereikend zijn om 
leervorderingen te maken

TYPE 3: (vermoeden van) gedrags- en/of 
emotionele stoornis

TYPE 9: (vermoeden van) 
autismespectrumstoornis

TYPE 2: matige tot ernstige mentale 
beperking

TYPE 4: fysieke beperking

TYPE 6: visuele beperking

TYPE 7: gehoorstoornis, spraak- en/of 
taalontwikkelingsstoornis

OndersteuningOndersteuningsnetwerk De Accolade



• leerling volgt het gewone 
leerprogramma

• gemotiveerd verslag beschrijft 
de onderwijsbehoeften

• leerling volgt een individueel 
aangepast curriculum (I.A.C.) in 
het gewoon onderwijs OF volgt 
les in het buitengewoon 
onderwijs

• verslag beschrijft 
onderwijsbehoeften

• de school wordt ondersteund 
door pedagogische begeleiding

Verslag Gemotiveerd verslag



Hoe verloopt de ondersteuning?
Observatie in 
de klas

Afstemmings-
gesprek op school:
ouders, teamcoach, 
ondersteuner, 
titularis, 
zorgleerkracht/
leerlingbegeleiding, 
ev. externe 
hulpverleners.

Doelen worden 
bepaald. 

Ondersteuning
tijdens de 
schooluren voor 

ong. 8-10 weken

Opvolggesprek
de school nodigt u 
uit.

Ondersteuning 
wordt verder gezet 
indien nodig of 
gestopt.
Ondersteuning kan 
later steeds 
opnieuw worden 
gevraagd.



Vraagverheldering?
Wat heeft de 
leerling nodig om 
tot leren  en 
participeren te 
komen?

Wat heeft de 
leerkracht nodig 
om dit kind te 
begeleiden zodat 
het tot leren 
komt?

Hoe lang? 
Hoeveel?

Wie doet wat?



Wat doet een ondersteuner?
• Een ondersteuner komt in verschillende scholen
• Leerkrachtgerichte en leerlinggerichte ondersteuning

Voorbeelden:
- samen met de leerkracht op zoek gaan naar een 

gepaste aanpak
- informatie geven aan leerkrachten over 

specifieke problematiek
- met de klasgroep werken rond het omgaan met 

de leerling 
- aangepast traject uitstippelen
- maatregelen uitproberen: bv. inzet van 

hulpmiddelen
- ...



We versterken elkaar
● In duo aan de slag gaan vanuit 

verschillende specifieke 
expertise

● Tijdelijk bijstaan door een collega 
daar waar de nood aan expertise 
de overhand neemt

● KIT: Kortdurend Intensieve 
Trajecten



Wat doen we niet?

• Therapie
• Langdurige 1 op 1 begeleiding
• Hulp voor alle leerlingen in de klas
• Bijles
• Verwijzingen naar andere diensten of buitengewoon onderwijs



Waar kan je als ouder terecht met je vragen?
• Op de school van je kind
• Bij de ondersteuner of teamcoach
• Bij het zorgloket van De Accolade

www.deaccolade.be
zorgloket@deaccolade.be
09/346.90.08

• CLB-dienst: www.vclbwaasdender.be

• Katholiek Onderwijs Vlaanderen: www.katholiekonderwijs.vlaanderen

http://www.deaccolade.be
mailto:zorgloket@deaccolade.be
https://www.vclbwaasdender.be/
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen

