WAT TE VERWACHTEN?
Ondersteuners krijgen heel wat uitdagende en uiteenlopende vragen die diverse vaardigheden vergen.
Uit onderzoek 1 blijkt dat ondersteuners continu moeten switchen tussen vijf rollen. Elk van deze vijf
rollen komt aan bod in het nascholingsproject dat OVSG en POV in nauwe samenwerking met UGent
(vakgroep orthopedagogiek) aanbieden. Concreet gaat het om de volgende vijf rollen.
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Van de Putte (2018); Kearnes (2005)

CONCEPT

2018-2019

OPBOUW
Intake
5 SWITCH-sessies
Wie: kernteam (KT)
Duur: ½ dag per sessie
Focus: rollen ‘onderwijsprofessional met eigen bagage’, ‘hulplijn voor de leraar’ en
‘inclusiebezieler’ (sessies 1-4). Sessie 5 is op maat. Iedere sessie start met een
terugkoppelingsmoment (TKM) waarin tussentijdse praktijkervaringen besproken worden.
Uitwisselsessie
Wie: alle kernteams van eenzelfde ondersteuningswerk (ONW) die aan SWITCH deelnemen
(optioneel: andere leden van het ondersteuningsnetwerk - CLB, zorgcoördinatoren,
leerlingenbegeleiders … - kunnen aansluiten)
Duur: ½ dag
Focus: visieontwikkeling binnen het ondersteuningsnetwerk
Inspiratiedag
Wie: alle kernteams die aan SWITCH deelnemen
Duur: ½ dag
Focus: goede praktijken en uitdagingen met elkaar uitwisselen
Overgangsgesprek

2019-2020

OPBOUW
2 SWITCH-sessies
Wie: kernteam (KT)
Duur: ½ dag per sessie
Focus: rollen ‘procesbegeleider’ (sessie 6) en ‘verbinder’ (sessie 7)
Interne studiedag
Wie: eigen ondersteuningsteam (OT)
Duur: ½ dag (of een hele dag op vraag van het ondersteuningsteam)
Focus: leerinhouden, praktijkvoorbeelden, reflecties en/of tools die het kernteam ontwikkelde
delen met elkaar
Opzet: sessie aangeboden door het kernteam en de trajectbegeleider die deze studiedag
samen voorbereiden
Verankeringsgesprek
(Externe studiedag)
Wie: ondersteuners die niet deelnemen aan SWITCH, directeurs (buiten-)gewoon onderwijs,
CLB-ankers, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders …
Duur: 1 dag
Focus: goede ondersteuningspraktijken delen
Doorheen het traject maken we gebruik van spel-, opdracht-, instructie- en interactievormen en
voorzien we voldoende ruimte voor reflectie en uitwisseling.

KOSTPRIJS
Gratis

DOELGROEP
Kernteams uit ondersteuningsnetwerken kunnen inschrijven.
Binnen één ondersteuningsnetwerk mogen meerdere kernteams intekenen.
DUUR VAN HET TRAJECT
Het traject start in september 2018. Omdat vernieuwing en professionalisering tijd vragen en om
voldoende ruimte te bieden om de vernieuwingen in de praktijk te brengen, zal het
professionaliseringstraject twee schooljaren duren. Het project loopt af in juni 2020.

LOCATIE
De locaties worden bepaald in overleg met het kernteam. De uitwisselsessie vindt plaats op een locatie
binnen het ondersteuningsnetwerk. De inspiratiedag wordt georganiseerd op een centrale locatie.

ENGAGEMENT
Wie zich inschrijft, engageert zich om:
•
•
•

deel te nemen aan het volledige traject;
goede praktijken te delen;
een coördinator / aanspreekpunt voor SWITCH aan te duiden.

INSCHRIJVEN
Inschrijven kan bij dirk.engels@ovsg.be of sarah.demulder@pov.be.
Heb je nog inhoudelijke vragen? Mail naar elke.couvreur@ovsg.be.

Maak ook kennis met de andere geselecteerde projecten, te vinden onder de rubriek ‘overzicht
geselecteerde projecten’ op de website onderwijs.vlaanderen.be/nascholing-op-initiatief-vlaamseregering-2018-2019-2019-2020-professionalisering-ondersteuners.

