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Beste directeur,  
Beste zorgco/leerlingbegeleider,  
Beste leerkracht, 
Beste CLB medewerker,  
Beste schoolbegeleider, 
 
 
Afgelopen maand kwam de opstart van de ondersteuningsnetwerken in de media. Er 
verscheen een fijn artikel over de officiële start van De Accolade. We lazen ook in de 
kranten kritische reacties op het M-decreet en de ondersteuningsnetwerken: 
verschillende ouders halen aan dat ze nog onvoldoende betrokken worden en in sommige 
regio’s gaan ondersteuners gebukt onder een te groot aantal leerlingen die ze wekelijks 
moeten opvolgen.  
 
Graag willen wij u de huidige stand van zaken van De Accolade weergeven. 
 
Wij hebben momenteel 61 ondersteuners die voor het ondersteuningsnetwerk (ONW) en 
11 ondersteuners voor het expertisenetwerk type 2, die vol- of halftijds aan de slag zijn. 
 
Een fulltime ondersteuner van het ONW heeft gemiddeld 12 tot 14 begeleidingen. Dit 
hanteren we momenteel als maximum, om zo een kwaliteitsvolle ondersteuning te 
waarborgen. Niet elke ondersteuning vraagt dezelfde intensiteit en er wordt voortdurend 
door de ondersteuners bijgestuurd en geëvalueerd in samenspraak met de scholen en 
ouders.  
 
De grootste groep ondersteuningen betreft leerlingen met autismespectrumstoornissen, 
dan volgen leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen en leerlingen met 
dysfasie. Leerlingen met een gemotiveerd verslag of verslag type basisaanbod 
vertegenwoordigen de kleinste groep. Vanuit het expertisenetwerk type 2 worden op dit 
moment ongeveer 40 leerlingen begeleid.  
 
We trachten de juiste ondersteuner op de juiste plaats te zetten, waardoor er soms nog 
verschuivingen noodzakelijk zijn. Dit proberen we uiteraard tot het minimum te 
beperken. 
 
Ondertussen zetten we volop in op professionalisering van onze ondersteuners: collegiale 
consultatie, elkaar op de scholen bijstaan en verder op weg helpen, interne en externe 
nascholingen, … 
 
Dankzij constructieve feedback van scholen, CLB en ouders sturen we onze werking bij 
en proberen zo voldoende aan de vragen tegemoet te komen. 
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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.  
 
Vriendelijke groeten, 
 
het Accolade team 
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