ONDERSTEUNINGSNETWERKEN

D-Day voor de ondersteuningsnetwerken
De laatste weken werd intensief gewerkt aan de opstart van de ondersteuningsnetwerken tegen
volgend schooljaar. 30 juni is immers de deadline. Tussen stedelijke, gemeentelijke en
provinciale scholen werden zeven netwerken gevormd. Lees hier de actuele stand van zaken …

Vorming van de netwerken
Zoals in de omzendbrief van 2 juni jl. staat, moeten alle scholen gewoon onderwijs zich ten laatste op
30 juni aansluiten bij een ondersteuningsnetwerk. Die ondersteuningsnetwerken worden gevormd
door de scholen buitengewoon onderwijs. Tussen de stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen
voor buitengewoon onderwijs werden zeven netwerken gevormd. De contactschool van elk netwerk
bezorgt op 30 juni een formulier aan AGODi met het overzicht van de scholen buitengewoon onderwijs
die het netwerk vormen en de aangesloten scholen gewoon onderwijs.
Het amendement dat werd toegevoegd aan onderwijsdecreet XXVII stelt dat het officieel onderwijs
(GO!, OVSG en POV) tegen 1 januari 2018 afspraken maakt over logische regionale gebieden
waarbinnen slechts één ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij alle officiële scholen van die regio
zich aansluiten. We starten vanaf september alvast met een samenwerking tussen scholen GO!,
OVSG en POV in het openbaar netwerk Centrum. De ervaringen van dit pilootproject zullen we
gebruiken om in het eerste trimester van volgend schooljaar onze andere ondersteuningsnetwerken
eveneens om te vormen tot openbare netwerken. GO!, OVSG en POV zullen hiervoor per netwerk het
initiatief nemen bij de start van het nieuwe schooljaar.

Personeel
Personeelsleden die momenteel actief zijn in de scholen buitengewoon onderwijs die tot een netwerk
behoren, hoeven zich uiteraard niet opnieuw kandidaat te stellen. Andere geïnteresseerden in een
baan bij een ondersteuningsnetwerk kunnen solliciteren bij de betrokken scholen. Je vindt alle
contactgegevens in het overzicht van de netwerken.

Middelen genereren
Een school voor gewoon onderwijs heeft via Mijn Onderwijs zicht op de hoeveelheid middelen die ze
genereert. Deze middelen worden toegekend aan het ondersteuningsnetwerk waartoe de school
behoort. Dat wil dus niet zeggen dat de school voor gewoon onderwijs ook automatisch recht heeft op
ondersteuning voor dezelfde hoeveelheid middelen als ze genereert (vergelijkbaar met
omkaderingsgewichten CLB).
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Voor welke leerlingen kan men ondersteuning vragen?
De school voor gewoon onderwijs bepaalt, samen met CLB en ouders, de ondersteuningsnoden. Op
basis van hiervan legt de school voor gewoon onderwijs de ondersteuningsvragen voor aan het
ondersteuningsnetwerk. Het ondersteuningsnetwerk (scholen gewoon en scholen buitengewoon
onderwijs) bepaalt dan in overleg de duur, de aard en de intensiteit van de ondersteuning.
Leerlinggebonden financiering
Voor de leerlingen type 2, 4, 6 en 7 (auditieve beperking) blijft leerlinggebonden financiering bestaan,
maar die wordt flexibeler gebruikt. De scholen voor buitengewoon onderwijs zijn het best geplaatst om
in samenspraak met gewone scholen, ouders en het CLB te kijken hoe en in welke mate
ondersteuning wordt geboden. Die ondersteuning kan leerling-, leerkracht- of teamgericht zijn. Het is
belangrijk dat de ondersteuning voelbaar is tot op de klasvloer.

Meer weten?
Alles over de samenstelling van en de ondersteuning door de ondersteuningsnetwerken kan je lezen
in de omzendbrief NO/2017/02 van 16 juni jl. De overheid werkt momenteel aan een FAQ die
verduidelijking zal brengen over heel wat vragen die nog leven.

Ondersteuning door OVSG
Ook OVSG werkt aan een FAQ waarin de vragen die regelmatig terugkomen gebundeld worden.
Zodra die klaar is, vind je dit op het extranet bij alle andere informatie over het ondersteuningsmodel.
Voor juridische vragen kan je zoals steeds contact opnemen met de juridische dienst
(jur.bao@ovsg.be, jur.so@ovsg.be of 02 506 41 78).
Andere vragen kunnen gesteld worden aan nina.auwerx@ovsg.be.

Pedagogische begeleiding
De pedagogische begeleidingsdienst van OVSG bereidt zich voor om vanaf september ondersteuning
te bieden aan scholen en teams. Scholen voor buitengewoon onderwijs kregen al een ‘snelle
installatiegids’ met inspiratie en werkdocumenten. In september worden meer materialen ter
beschikking gesteld.

