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Beste ouder, 

Beste directeur,  

Beste zorgco/leerlingbegeleider,  

Beste leerkracht, 

Beste CLB medewerker,  

Beste pedagogisch begeleider, 

Beste leden van de Commissie voor Onderwijs, 

Beste kabinetsmedewerker, 

Beste partner, 

 

 

Een leerling die blij verrast is dat zijn juf voor de deur staat, een directie die aan 

zijn leerkrachten een schouderklopje geeft om toch weer door te zetten, een 

ondersteuner die samen met een leerkracht telefonisch de week overloopt, de 

zorgcoördinator die vanuit haar woonkamer elke ouder probeert te bereiken, een 

ouder die de school contacteert via whatsapp, … 

Deze voorbije periode heeft ons meer dan ooit doen stilstaan dat inzetten op 

verbinding belangrijk is om op elkaar te kunnen blijven steunen. 

Vanuit de Accolade zijn wij ook op zoek gegaan naar de connectie tussen alle 

partners terwijl we in ons ‘kot’ moesten blijven. Betekenisvol en doelgericht op 

weg gaan samen met leerling, met ouders, met leerkrachten lukte juist door die 

verbinding. We zijn dankbaar dat we vanuit vertrouwen verder konden 

samenwerken. 

Begeleidingsdecreet 

 

Vlak voor de Corona-periode mochten we, naar aanleiding van de aangekondigde 

verandering van het M-decreet naar een nieuw begeleidingsdecreet, de werking 

van het ondersteuningsnetwerk De Accolade verder toelichten bij 

directeur-generaal Lieven Boeve. Op basis van dit bezoek hebben een aantal 

leden van het Kabinet van Onderwijs en Lieven Boeve twee van onze gastscholen 

bezocht in regio Waas & Dender. Leerkrachten, directies van Berkenboom 

Ankerstraat en Berkenboom Portus te Sint-Niklaas en de betrokken 

CLB-medewerkers en pedagogisch begeleider competentieontwikkeling hebben 

toegelicht welke ervaringen ze hebben met deze co-creatie en flexibel met alle 

partners aan de slag gaan in ondersteuningstrajecten. 

Eind januari 2020 werd het rapport Struyf vrijgegeven. Door het Vlaams 

Parlement werd decretaal vastgelegd dat een onafhankelijke commissie van 

experts de introductie van het nieuwe ondersteuningsmodel zou evalueren. De 

commissie-Struyf voerde de opdracht uit. Er heeft tevens in het schooljaar 
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2018-2019 een verkennende inspectieronde plaatsgevonden, waarvan het 

rapport recent is vrijgegeven. Beide onderzoeken kaderen in een bredere, nog 

lopende oefening van monitoring en evaluatie van het M-decreet.  

De beide rapporten kan u hier lezen. 

Verbreding en verdieping van het ondersteuningsaanbod 

 

Dankzij de uitbreiding van de middelen voor schooljaar 2020-2021 kunnen we 

vanuit het ondersteuningsnetwerk verder inzetten op de verbreding en 

verdieping van het ondersteuningsaanbod. Vanuit co-design kunnen wij onze 

samenwerking versterken en vooral inzetten op het schoolnabije 

(ondersteunings)netwerk. In het komende schooljaar wensen wij flexibele 

schoolbrede trajecten uit te stippelen, op vraag van de school en in 

samenwerking met alle betrokken partners. Daarnaast hebben we de kans om 

vanuit de uitbreiding van de middelen extra ondersteuning te bieden aan 

leerlingen en leerkrachten met intense ondersteuningsnoden (bijvoorbeeld 

leerlingen met een verslag).  

Het blijft onze visie om op maat, flexibel en handelingsgericht tegemoet te 

komen aan de noden, behoeften en leervragen in de onderwijspraktijk. De 

diversiteit in De Accolade en de samenwerking met diverse partners zorgt ervoor 

dat we collectief tegemoet komen aan elke vraag.  

Bij De Accolade zal het zorgloket elke vraag behandelen en samen met de 

betrokkenen bespreken welk traject er voor de leerling, leerkracht en school kan 

worden aangegaan. 

 

Afspraken aanmeldingen schooljaar 2020-2021 

 

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. Ook ouders 

kunnen terecht met vragen en bezorgdheden omtrent ondersteuning. 

 

Ondersteuningsnetwerk De Accolade type basisaanbod, 3 & 9 

De trajecten worden ondersteund door de multidisciplinaire regioteams van De 

Accolade.  

 

We vragen om de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsnoden 

van de leerkracht(en) te verduidelijken bij de aanvraag. We wensen bij de 

ondersteuningstrajecten de leervraag vanuit de school als startpunt te nemen om 

gezamenlijk de schouders te zetten onder de trajecten. 
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https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/evaluatie-van-het-ondersteuningsmodel-specifieke-onderwijsbehoeften
https://434490115327080829.weebly.com/aanmeldingen.html


 
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 2020. 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.  

 

- 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. 

 

 

Info-avonden voor ouders en (nieuwe) leerkrachten 

 

In het komende schooljaar bieden we bij de start van het schooljaar 2 

info-avonden voor ouders en betrokkenen aan. 

 

- Info-avond regio Lokeren - Dendermonde, op 29/09/2020 om 19u in 

Lokeren. 
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https://434490115327080829.weebly.com/ondersteuningsnetwerken.html


 
- Info-avond regio Beveren - Sint-Niklaas, op 1/10/2020 om 19u in 

Sint-Niklaas. 

 

We voorzien daarnaast in diezelfde week voor nieuwe leerkrachten, 

zorgcoördinatoren en directies een informatiesessie aan op 30/9/’20 van 9u-12u. 

 

 

 

We blijven vooruit kijken naar een zorgeloze start van het nieuwe schooljaar. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Grietje Van de Velde, Algemeen coördinator 

 

Veerle Van Lancker, Pedagogisch 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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