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Beste directeur,
Beste zorgcoördinator/leerlingbegeleider,

Beste leerkracht,
Beste CLB-medewerker,
Beste schoolbegeleider,
Beste leden van de Commissie voor Onderwijs,
Beste kabinetsmedewerker,
Bij de start van dit nieuwe jaar wensen we jullie hoop, vertrouwen en geloof!

In deze nieuwsbrief

Hoop om met de positieve ervaringen van de voorbije jaren inspiratie te mogen geven voor het nieuwe begeleidingsdecreet.

•

Nieuwjaarswens

Vertrouwen dat we door samen als gelijkwaardige partners aan

•

Naar een nieuw begeleidingsdecreet

•

Werkbezoek inspectie voor kleine types

•

Bezoek door kabinet minister Weyns

•

1 februari: tweede
teldag voor de kleine types

•

Contactgegevens

de slag te gaan, meer draagvlak kunnen creëren om leerlingen
voluit te laten participeren in onderwijs als opstap naar een volwaardige plaats in de samenleving.
Geloof dat het onmogelijke mogelijk wordt door krachten te
bundelen en de handen in elkaar te slaan! Geloof in de kracht

van een netwerk ter ondersteuning van leraren en scholen.

Onze beste wensen voor een inspirerend 2020!

Nieuwsbrief 2 - Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus

Naar een nieuw begeleidingsdecreet
De Vlaamse Regering wil het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervangen door een nieuw begeleidingsdecreet. Dat staat in het Vlaams regeerakkoord 2019-2024.
Het huidige model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het
gewoon onderwijs blijft tot en met het schooljaar 2020-2021 van kracht. Ondertussen wordt een
nieuw ondersteuningsmodel voorbereid dat ten vroegste vanaf 1 september 2021 in werking
treedt.

In een nota aan de Vlaamse Regering verduidelijkt de minister de doelstellingen. Hij geeft ook
een aantal principes mee, die tegelijk de krijtlijnen zijn voor het uittekenen van het nieuwe begeleidingsdecreet en het definitieve ondersteuningsmodel. De nieuwe regering blijft uitdrukkelijk
achter het principe van inclusie staan.
Intussen slaan we met verschillende ondersteuningsnetwerken de handen in elkaar om aan het
nieuwe kabinet van onderwijs de positieve elementen van het ondersteuningsmodel toe te lichten. We zullen ons hierbij baseren op feedback van scholen, leerkrachten, leerlingen, ouders en
ondersteuners. Wij hopen dat we de komende jaren mogen verder bouwen aan een sterk netwerk ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen.

Werkbezoek van inspectie met focus op de kleine types
De onderwijsinspectie neemt een coördinerende rol op bij het ontwikkelen van een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning. Dit schooljaar wil de onderwijsinspectie zich een genuanceerd en accuraat beeld vormen van hoe het ondersteuningsmodel voor de kleine types op
de werkvloer vorm krijgt. Ze doen dit door een terreinverkenning uit te voeren bij verschillende
aanbieders van ondersteuning voor de kleine types (2,4,6,7).
Ondersteuningsnetwerken Antwerpenplus, VOKAN en Kempen maakten vanuit een inclusieve vi-

sie eind vorig schooljaar de keuze om ondersteuning voor de kleine types 2,4,7 aan te bieden
vanuit één team met een ingekantelde werking voor de kleine types. De onderwijsinspectie wil
graag kennismaken met de organisatie van ondersteuning voor type 2,4,7 vanuit de ondersteuningsnetwerken.
Op dinsdag 14 januari plant de onderwijsinspectie een werkbezoek aan Ondersteuningsnetwerk
VOKAN en op vrijdag 24 januari aan Ondersteuningsnetwerk Kempen. We vinden het fijn dat
meerdere scholen graag ingingen op de uitnodiging om deel te nemen aan de gesprekken met
de inspectie.

Kabinet van de minister van onderwijs brengt een bezoek aan onze ondersteuningsnetwerken
Vanuit ondersteuningsnetwerken Antwerpenplus, VOKAN, Kempen, De Accolade en Ondersteuning type 2 Oost-Vlaanderen, willen we input en inspiratie geven van op de klasvloer om een
krachtig begeleidingsdecreet vorm te geven.
Op 23 januari 2020 van 9u tot 12u nodigen Antwerpenplus, VOKAN, Kempen, De Accolade en
Ondersteuning type 2 Oost-Vlaanderen professor Wim Van Den Broeck en kabinetsmedewerker
Katrien Cerpentier uit in Vrije Basisschool Berkenboom Ankerstraat en Vrije Secundaire school
PORTUS Berkenboom, te Sint-Niklaas. Beide scholen brengen positieve ondersteuningsverhalen
waar samenwerking met alle partners en inclusie centraal staan. Ook Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal hierop aanwezig zijn.
De afgelopen jaren kregen we als ondersteuningsnetwerken de bijzondere kans om ons uit te
vinden, ons te organiseren en ons toe te leggen op het vraagstuk hoe we bouwen aan excellerend, zorgzaam onderwijs. Van meet af aan is duidelijk dat alle partners in onderwijs er toe doen,
gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB, pedagogische begeleidingsdienst en ondersteuningsteams. Enkel door een moedige aanpak van het gekende in vraag te stellen en door een
expliciete keuze voor samenwerking kunnen we ons toeleggen op ons gemeenschappelijk doel.
Voor ondersteuningsnetwerken Antwerpenplus, VOKAN, Kempen, De Accolade en Ondersteuning type 2 Oost-Vlaanderen is ons uitgangspunt het versterken van (zorgzaam) onderwijs, het
terug in zijn kracht plaatsen van de leerkracht, om elke leerling de kans te geven om volwaardig
te kunnen participeren.
Kwaliteitsvol, zorgzaam onderwijs heeft nood aan stevige fundamenten, vertaald in basiszorg,
verhoging van zorg en redelijke aanpassingen. Daarnaast zal er ook steeds een gespecialiseerde kijk nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de grote diversiteit die aanwezig is in klassen. Het eigen zorgbeleid van een school, versterkt door de pedagogische begeleidingsdien-

sten en daarbovenop de ondersteuningsteams - het is net door deze krachten te bundelen dat
we vooruitgang kunnen boeken. Krachten bundelen vraagt samenwerking - samenwerking
vraagt transparantie en elkaar in vraag kunnen stellen. We zijn het onze leerlingen en leerkrachten verschuldigd.

1 februari: tweede teldag voor de kleine types 2,4,6,7
Vanaf 1 september 2019 werd een andere financiering voorzien voor de kleine types (type
2,4,6,7) dan voor de brede types (basisaanbod, type 3,type 9).
Ondersteuning voor de brede types kan enkel worden aangevraagd bij het ondersteuningsnetwerk waaraan de school verbonden is. De middelen voor ondersteuning worden toegekend op
basis van het aantal aangesloten scholen bij een ondersteuningsnetwerk en worden toegekend
voor de start van het schooljaar.
Ondersteuning voor de kleine types wordt gefinancierd door op vooropgestelde teldagen (1
oktober en 1 februari) te bekijken hoeveel leerlingen met een inschrijvingsverslag, gemotiveerd
verslag of verslag van dat kleine type werden aangemeld bij de BuO-school of bij het ondersteuningsnetwerk.
Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus biedt vanuit één team ondersteuning aan voor brede en
kleine types. Aanmelden, opstarten, (tijdelijk) afronden en heropstarten van ondersteuning kan
op elk moment doorheen het schooljaar. Scholen kunnen op elk moment nieuwe aanmeldingen doen voor alle types (basisaanbod, 2,3,4,6,7,9). Door lopende ondersteuningen (tijdelijk) af
te ronden of naar een lagere intensiteit te brengen, creëren we capaciteit om nieuwe ondersteuningstrajecten op te starten.
Voor ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus hoeven de scholen voor de teldag van 1 februari
enkel de nieuwe, gehandtekende inschrijvingsverslagen en (gemotiveerde) verslagen voor type
2,4,7 aan te melden via DIPLON. Van hieruit gebeurt er een rechtstreekse koppeling met Agodi.
Scholen hoeven niet meer apart via het softwarepakket van de school aan Agodi te kennen
geven dat ze voor ondersteuning van de kleine types wensen samen te werken met Ondersteuningsnetwerk Antwerpenplus.
Scholen die ondersteuning voor type 2,4,6,7 rechtstreeks bij een BuO-school wensen aan te vra-

gen, wenden zich best tot de contactpersonen van de betreffende BuO-scholen.

Contactgegevens voor vragen, bedenkingen, suggesties...
info@onaplus.be
03/613 09 50
www.onaplus.be
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