
Ondersteuningsnetwerk De Accolade
Regio Waas & Dender



Programma

Wie zijn we? 

Wat is de visie?

Wat doen we?



Wat is een ondersteuningsnetwerk?

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

Ondersteuners werken samen met leerkrachten, leerlingen en ouders 
op de school.



De Accolade
Waas & Dender

142 scholen

Kleuter - Lager - Sec.

97 ondersteuners

6 teams 



Diversiteit: iedereen hoort erbij



Redelijke aanpassingen: een recht (VN-verdrag)



Redelijke aanpassingen: 



Redelijke aanpassingen: 



CLB

schoolloopbaan

medisch

diagnostiek

SCHOOL

begeleiding leerling

redelijke aanpassingen

leervraag leerkracht

LEERLING & OUDERS

expertise van de 
leerling en ouder

vraag leerling

ONDERSTEUNER

ondersteuning leerling 
en leerkracht

PEDAGOGISCHE 
BEGELEIDINGSDIENST

begeleiding school



Samenwerking is de sleutel



Voor welke leerlingen ondersteuning?

Ondersteuningsnetwerk De Accolade Ondersteuning ondersteuningsteams 
Buitengewoon onderwijs

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



Voor welke leerlingen?

Gemotiveerd verslag Verslag

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



Hoe verloopt de ondersteuning?

Observatie in 
de klas en 
overleg met 
leerkracht en 
schoolteam

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

Doelen worden 
bepaald. 

Ondersteuning 
tijdens de 
schooluren.

Flexibel

Op maat!

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 te leren 

en mee te doen?

● Wie doet wat?

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

● Hoe lang?

● Hoeveel?



Wat doet een ondersteuner?

• Een ondersteuner komt in verschillende scholen

• Neemt verschillende rollen op



Wat doet een ondersteuner?



Wat doet een ondersteuner?



Wat doet een ondersteuner?



Wat doet een ondersteuner?



Wat doet een ondersteuner?



Helaas geen

Tovenaar met toverstaf, noch 
goochelhoed of trukendoos



Helaas geen

• Therapie

• Langdurige 1 op 1 begeleiding

• Hulp voor alle leerlingen in de klas

• Bijles
• Verwijzingen naar andere diensten of buitengewoon onderwijs



Leersteundecreet?

minister Ben Weyts 

vanaf schooljaar ‘22-’23

nog geen decreet



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 
• Ouders voor inclusie: https://www.oudersvoorinclusie.be/

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



