
OP DE KALENDER

De Vlaamse Regering zal het M-decreet voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
vervangen door het decreet leersteun. In onze nieuwsbrieven houden we jullie graag op de
hoogte van de laatste stand van zaken. 

De conceptnota leersteun werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 juni 2021. In
Klasse lees je een samenvatting van de grote lijnen.

De minister van Onderwijs vroeg Noozo, de Vlor en de Vlaamse Raad WVG om advies.
Verschillende partners kunnen hun stem laten horen in vragenrondes. ONW CO nam hier
ook aan deel.
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DECREET LEERSTEUN
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https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/
https://www.noozo.be/nl/adviezen/advies-conceptnota-leersteun
https://www.vlor.be/adviezen/naar-een-nieuw-decreet-leersteun
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/46266
https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO


NIEUW SINDS SEPTEMBER

CO-creatie
COmpagnon
Centrum Oost

brede types: na iedere vakantie
kleine types: na de twee teldagen in oktober en februari. 

Ondersteuningsnetwerk CO is onze nieuwe naam, die staat voor: 

Onze regio's zijn herverdeeld. 
De nieuwe regioteams bestaan zowel uit ondersteuners van 
de brede als de kleine types.

Vanaf dit schooljaar werken wij met instapmomenten: 

Aanmelden kan het hele jaar door, de ondersteuning start ten laatste bij de
instapmomenten

ga naar "Beheer Aanvragen"  
selecteer de leerling 
selecteer "cirCQel"      

 de beeldvorming in krachten en barrières
 de leerlingdoelen waaraan gewerkt zal worden
 de onderwijsbehoeften die de leerling heeft om 

Vanaf dit schooljaar kun je het ondersteuningsplan vinden in                    : 

In het ondersteuningsplan noteren we: 
1.
2.
3.

       de doelen te bereiken
   4. de aanpassingen die gedaan (kunnen) worden 
       om aan deze onderwijsbehoeften te beantwoorden
   5. de ondersteuningsbehoeften die de leerkracht heeft om de 
       aanpassingen te realiseren
   6. een overzicht van de acties die voor alle betrokken partners gepland zijn

DIPLON
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Opgelet! 

Een nieuwe naam

betekent 

ook nieuwe 

e-mailadressen: 

 

er een ouderrol is in Diplon? Ouders zijn een belangrijke partner in het
ondersteuningstraject en kunnen vanaf nu ook toegevoegd worden in Diplon.
Zowel de ondersteuner als de school kan de ouders uitnodigen. Vraag het
stappenplan aan de ondersteuner op je school!

voornaam.familienaam

@onwco.be 

Wist je dat...

http://www.diplon.be/
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LERENDE NETWERKEN

elkaar inspireren vanuit een gedeelde visie op leerkracht- en leerlinggericht
ondersteunen
de visus- en gehoorvriendelijke bril vertalen naar de ondersteuningscontext vanuit
de kaders van oplossingsgericht werken, groeimindset en inclusie 
blijven groeien in expertise en deze ook verankeren in de eigen werking

Onze doelen

 

doorheen het schooljaar komen we afwisselend samen:
een kerngroep met trekkers uit elke werking
de kerngroep uitgebreid met ondersteuners uit elke
werking

uitwisselen van good practice, intervisie, uitdiepen van
thema's, materialen uitwerken, ...
samen op bezoek bij partners

Hoe?

 

In 2020-2021 werd het werkingsgebied van ONW Centrum opgesplitst, zowel voor de
brede als de kleine types. Voor de kleine doelgroepen visus en gehoor betekent dit dat
de expertise verdeeld geraakte. 

Om de expertise te kunnen blijven garanderen en een sterk team te hebben in elk
nieuw werkingsgebied, startten we dit schooljaar met lerende netwerken voor visus en
gehoor. Binnen de lerende netwerken verenigen ONW CO, Ondersteuningsteam
Kasterlinden, VONC en SYM-team en de campuswerking van Kasterlinden zich.

samen op bezoek bij de Brailletech



KORT NIEUWS

Nieuwsbrief januari

AANMELDEN KLEINE TYPES
 

Teldag dinsdag 
1 februari 2022

 
We vragen om ten laatste 

maandag 24 januari
nieuwe trajecten van de kleinetypes aan te melden zodat dezetijdig gevalideerd kunnen worden.

 
 

 DECREET LEERSTEUN 
In onze nieuwsbrieven houden we jullie

graag op de hoogte van de laatste stand

van zaken betreffende het decreet
leersteun.

 De conceptnota leersteun is 
hier te raadplegen.  

 
 
 

CORONAMAATREGELEN

 

- Overlegmomenten gaan digitaal door.

 

- Blijvende aandacht voor alle

voorzorgsmaatregelen.

 
 

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO


DIPLON FAQ

indien toegang 
tot IRIS-platform

Hoe lees je de cirCQel (het ondersteuningsplan) ?
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ga naar "Beheer Aanvragen"  
selecteer de leerling 
selecteer "cirCQel"

Vanaf dit schooljaar vind je het ondersteuningsplan in Diplon! 

Diplon is een platform dat voldoet aan de huidige GDPR-wetgeving. Dit betekent dat iedereen inlogt met
itsme of kaartlezer. Alleen wie toegang kreeg tot het dossier, kan dit bekijken. Ouders zien enkel de
gegevens van hun kind. 

Wie ziet welke onderdelen in Diplon?

http://www.diplon.be/


TERUGBLIK OP DE VORMINGSWEEK

Oplossingsgericht Coachen is een positieve, krachtige manier om veranderingen te realiseren. Hierbij
gaan we uit van de gewenste situatie in plaats van het probleem. We zetten bereikte successen,
competenties en mogelijkheden in om stap voor stap dichter bij de oplossing te komen. 

Iedere vormingsweek komt één van de vier geselecteerde deelthema's van het Oplossingsgericht
Coachen aan bod. Tijdens de afgelopen vormingsweek stond 'vragen stellen' centraal. Ondersteuners
leerden over de eigenschappen van een goede vraag, verschillende soorten oplossingsgerichte vragen
en het gebruik van een wondervraag of een schaalvraag. 

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over
de juiste en voldoende expertise. Daarom maakt professionalisering deel uit van de schoolopdracht van

ondersteuners. 
 

Ieder schooljaar kiezen de ondersteuners drie pijlers waarop de focus ligt in de vormingsweken. 
Voor het schooljaar '21-'22 staan de volgende pijlers centraal: 

'Oplossingsgericht Coachen - ICT vaardigheden - Sociaal Emotioneel'

pijler in de kijker

Schaalwandelen

Wil je zelf oplossingsgericht met leerlingen aan de slag?
Een mooie en toegankelijke manier is 'schaalwandelen'.  

Benieuwd? Kijk zeker eens naar deze video of vraag de
ondersteuners in jouw school naar wat meer uitleg. 
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oplossingsgericht coachen

https://www.bing.com/videos/search?q=schaalwandelen&docid=607987182565153874&mid=F3E7172B3D8F874ACBB9F3E7172B3D8F874ACBB9&view=detail&FORM=VIRE
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4 februari

Dag 
van de 

CLB-medewerker 

12 februari

Dag 
van de 

psychologie

31 januari

Facultatieve
verlofdag

Dag 
van de 

directeur  

CLB

Het ROP van 4 februari gaat niet door omwille van de coronamaatregelen.



28 maart - 1 april
 
 

Ondersteuners worden een aantal
dagen vrijgesteld om vormingen te

volgen. Daardoor kunnen zij
bepaalde

ondersteuningsmomenten niet in
hun lessenrooster opnemen.
 Bedankt voor jullie begrip. 

 

Vormingsweek
 
 
 

OP DE KALENDER

Wereld Downsyndroom 
Dag  

21 maart 2 april

Wereld Autisme 
Dag

KORT NIEUWS

Nieuwsbrief maart

 
 

 DECREET LEERSTEUN 
In onze nieuwsbrieven houden we jullie

graag op de hoogte van de laatste stand

van zaken betreffende het decreet
leersteun. 

 
We kunnen jullie momenteel helaas geen

verder nieuws brengen. De conceptnota leersteun is 
hier te raadplegen.  

 
 
 

KWALITEITSBEVRAGING ONW CO
 

Voor ONW CO is kwaliteitszorg heelbelangrijk. Wij hechten veel waarde aande feedback van onze samenwerkendepartners om onze werking steeds teoptimaliseren. Samen met dezenieuwsbrief ontvangen jullie een link naaronze kwaliteitsbevraging.Bedankt om deze in te vullen! 
 

Via deze link kan je de resultaten van debevraging van vorig schooljaar en debijhorende aanpassingen aan onzewerking terugvinden.
 
 

https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO
https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/2021-07/210625%20Mededeling%20conceptnota%20decreet%20leersteun.pdf
https://www.onwco.be/_files/ugd/f20d41_2638a78a683e4d55b411d6d13c188f42.pdf


VOORUITBLIK NAAR DE VORMINGSWEEK

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over
de juiste en voldoende expertise. Daarom maakt professionalisering deel uit van de schoolopdracht van

ondersteuners. 
 

Ieder schooljaar kiezen de ondersteuners drie pijlers waarop de focus ligt in de vormingsweken. 
Voor het schooljaar '21-'22 staan de volgende pijlers centraal: 

'Oplossingsgericht Coachen - ICT vaardigheden - Sociaal Emotioneel'

pijler in de kijker

 
 

... je de kleur en grootte van je muiscursor kan aanpassen?

                                                      ... je een toetsenbord zo kan instellen dat tweeklanken en
veelvoorkomende woorden in 1 klik kunnen worden geschreven?

...je computers en tablets kan laten voorlezen zonder bijkomende software?
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ICT vaardigheden

Er bestaan veel computerprogramma's en apps die een meerwaarde bij ondersteuningsmomenten
voor leerlingen en leerkrachten kunnen zijn. Ondersteuners krijgen de kans om enkele van deze

technologische softwaretoepassingen op tablet en pc te leren kennen en uit te proberen. 
 

BRUIKBARE APPS

Photomath
Wiskundige berekeningen

oplossen 

Go talk Now
Ondersteun de communicatie met

visualisaties

ViaOpta Daily
Tekst voorlezen door te

scannen

WIST JE DAT ...

Nieuwgierig geworden naar meer informatie? 
Vraag het zeker aan de ondersteuners op jouw school!



DUURZAAM TRAJECT IN DE KIJKER
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Op zoek naar knikkers in

die stinkende smurrie?

Jakkes! 

Ervaar motivatieproblemen

en weerstand bij het

starten aan een oefening.

Ik voel me zo onrustig. Hoe moet
ik nu op deze stoel blijven zitten?
Die lepel met knikker erop is zo

vervelend, en dan die wind
erbij...Ik kan me echt niet stil

houden... en dan nog opletten, pff 

FOCUS EN AANDACHT

De pinguïndans, maar dan

met omgekeerde bewegingen,

help! Ik doe telkens het

verkeerde, het voelt zo raar om

iets anders te doen... 

RESPONSINHIBITIE

BEWEGINGSONRUST

INTERNE ONRUST

Maak een
opdracht en
probeer de
gedachte-

stroom die je
constant hoort

te
onderdrukken.

Moeilijk he?

Op een pedagogische studiedag in het Koninklijk Atheneum De Ring in Leuven werd op vraag van de
school een inleefparcours over ADHD uitgewerkt en begeleid door enkele ondersteuners uit
regioteam Leuven Centrum. In 8 inleefopdrachten konden de deelnemende leerkrachten ervaren hoe
het voor een leerling is om ADHD te hebben in een klas waar verwacht wordt dat je stilzit en oplet. 

MOTIVATIE

FRUSTRATIE EN WERKGEHEUGEN 

Probeer je opdrachten te onthouden

en tegelijk een bouwwerk te maken

zonder dat dit in elkaar mag vallen. 

TIJDSBESEF

Ervaar hoe tijd je helemaal kan

ontglippen tijdens het werken

aan een opdracht. 

Probeer de instructies
te volgen en ervaar

hoe hetgene je 
hoort steeds lijkt weg
te vallen... Vervelend

he!? Let toch eens op!



EERSTE HULP BIJ ...

Nieuwsbrief maart

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om
leerlingen met een ondersteuningsnood en
diens leerkracht(en) te ondersteunen en
competent te maken met en voor deze
ondersteuningsnood. We streven ernaar de
leerkrachten zodanig te versterken dat ze
zelfstandig aan de slag kunnen en
ondersteuners weer nieuwe ondersteunings-
vragen kunnen opnemen. 

Met dit doel voor ogen ontwikkelden
ondersteuners deze steekkaarten met enkele
beknopte tips per doelgroep. 

Ben je na het lezen van deze tips benieuwd
geworden naar meer informatie? 

Bezoek dan zeker onze website: 
           www.onwco.be

http://www.onwco.be/
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namen gemiddeld                              de tijd om onze bevraging 

176 

 

mensen
10,52 

 

minuten
in

 

te vullen

7 juni

Internationale
Tourette

Dag

KWALITEITSBEVRAGING

Hemelvaarts-
en 

brugdag

26 en 27 mei 6 juni

Pinkstermaandag 

waarvoor hartelijk bedankt! 

 
Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze samenwerkende partners om onze werking steeds
te optimaliseren. In onze nieuwsbrief van juni nemen we jullie mee in de resultaten van deze bevraging

en de bijhorende aanpassingen aan onze werking die wij zullen doorvoeren. 



cyberpesten en sexting

TERUGBLIK OP DE VORMINGSWEEK

Om kwaliteitsvolle ondersteuning te kunnen bieden is het belangrijk dat ondersteuners beschikken over
de juiste en voldoende expertise. Daarom is professionalisering een essentieel onderdeel binnen de

schoolopdracht van ondersteuners. 
 

Ieder schooljaar kiezen de ondersteuners drie pijlers waarop de focus ligt in de vormingsweken. 
Voor het schooljaar '21-'22 staan de volgende pijlers centraal: 

'Oplossingsgericht Coachen - ICT vaardigheden - Sociaal Emotioneel'

pijler in de kijker
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Sociaal Emotioneel

Nieuwgierig geworden naar meer informatie? 
Vraag het zeker aan de ondersteuners op jouw school!

Binnen de pijler "Sociaal Emotioneel" kwamen heel wat onderwerpen aan bod:

innerlijke taal
het stemmetje in je hoofd 

om je denken en doen aan te sturen 

visie op gedrags- en emotionele 
moeilijkheid of stoornis (GEMS)

emotieregulatie

onderwijsflankering
it takes a village to raise a child

stoeltjesdans
www.stoeltjesdans.nl

getuigenis hechting
hoe hou je van een kind 
dat niet van jou houdt

zelfmoordpreventie 
bij jongeren

getuigenis ontwikkelingsdysfasie
welbevinden bij een taalstoornis

nieuwe autoriteit
verbindend gezag 

denkstimulerende gespreksmethodiek
de juiste vragen stellen om het 

(taal-)denken van leerlingen te stimuleren 



In september stelde de Bijenkorf in Herent de vraag om rond klasdynamiek te werken in het derde leerjaar.  
"Ondersteun mij om bij deze klasgroep de juiste focus te hebben, naar elkaar te luisteren en 

wat verdraagzamer te worden naar elkaar, want de leerlingen zijn nogal sterk ik-gericht." 
 

Via observatie zagen de ondersteuners van Groot Leuven dat er veel leerlingen in de klas waren die heel
bepalend waren voor de negatieve klasdynamiek. Ze kozen ervoor om aan de hand van Rots en Water een

klastraject te starten waarbij ze deze 'rotsjes' leerden dat ’water zijn' ook een sterke houding kan zijn.
Daarnaast konden ze 'water-persoontjes' leren dat zij ook sterk kunnen zijn door hun grenzen aan te geven.

 
 
 

DUURZAAM TRAJECT IN DE KIJKER

Zita:
Ik heb meer vertrouwen in mezelf door de oefeningen van

"Sterk staan". Wanneer ik denk: "Ik kan dat niet", weet ik nu
dat ik uit evenwicht ben. In de klas kan ik makkelijker mijn

focus op één doel richten i.p.v. steeds rond te kijken.
 

Ethan:
Leuk dat het doe-
oefeningen waren! 

sterk staan is
mentaal sterk 

met het verhaal van "Vlieg" worden leerlingen
bewust van de afleiders in de klas

Nieuwsbrief mei

Het effect op leerlingniveau:

zowel met lichaam als met
woorden wordt een duidelijke

STOP aangeleerd

sterke individuen maken een
krachtig team 



Juf Winnie:
In september was de dynamiek in mijn klas zoek. Dankzij de sessies van Rots &

Water werd mijn klas terug op de rails gezet. De kinderen zijn wekelijks erg
enthousiast en gemotiveerd om met juf Inge en juf Siska op een actieve manier te
werken aan een positieve ontwikkeling van hun sociale en emotionele competenties.

Die positieve lijn wordt doorgetrokken in de dagelijkse werking van mijn klas, waardoor
de sfeer, de focus en de rust weer terug is. Hierdoor is het welbevinden van de

kinderen én de juf weer optimaal. 
 

Directie Trui:
Doordat het effect van Rots en Water in de klas concreet en meteen voelbaar is,
enthousiasmeert de leerkracht de andere teamleden. Hierdoor ontstaat er meer

openheid en draagkracht om hiermee aan de slag te willen gaan. 
Het is veilig voor de leerkracht. Eerst wordt er geobserveerd en daarna kunnen ze

het zelf doen met de feedback van de ondersteuners. Zo kunnen ze later als
ervaringsdeskundige tips geven aan hun collega's.

Leerlingen maken ook de transfer naar andere situaties.
Naomi maakte deze strip na een sessie rond 'focus houden'.

Het effect op klasniveau: 

De oefeningen worden door de ondersteuners geïmplementeerd. Juf Winnie 
neemt deze doorheen de week op in de verdere klaswerking, geholpen door visualisaties. 

Volgende stap: in augustus volgt er een inleefsessie van Rots en Water voor alle leerkrachten. 
De oefeningen van het programma worden verwerkt binnen een schoolbrede ondersteuningsvraag

rond conflicthantering.

Het effect op schoolniveau: 



Kleine types 
(type 2, 4, 6 en 7)

 
Nieuwe trajecten voor 2022-2023

kunnen vanaf nu aangemeld
worden via Diplon. 

Om de continuïteit en de
opstartsnelheid te garanderen,

vragen we om dit zoveel mogelijk
voor 10 juni in orde te brengen. 

De registratie binnen Discimus zal
automatisch gebeuren.

 

TO DO EINDE SCHOOLJAAR

Nieuwsbrief mei

Brede types
(type BA, 3 en 9)

 
Verwachte nieuwe trajecten voor

2022-2023 kunnen vanaf nu
aangemeld worden via Diplon. Na

het  schooltrajectoverleg (STO) 
in september worden deze

gevalideerd, Je kunt er ook voor
kiezen om het aanmelden in

Diplon pas na het STO te doen. 
 
 

Er kunnen geen nieuwe trajecten meer aangemeld worden voor het huidige schooljaar. 
Plan samen met de ondersteuners de evaluaties voor de lopende trajecten.

Maak een overzicht van trajecten die volgend schooljaar doorlopen en van verwachte
nieuwe trajecten. Met dit overzicht kunnen wij de aanmeldingen in Diplon monitoren.

Aanmelden voor 2022-2023 kan als volgt:
 

Diplon werkt aan een vereenvoudigd systeem van aanmelden voor trajecten
die doorlopen. Wij brengen jullie hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO
http://www.diplon.be/
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26 augustus

Personeelsvergadering

RESULTATEN KWALITEITSBEVRAGING

Vormingsweek

23 tot 29 juni 30 juni

Netwerkdag

opstart

vindt dat trajecten voldoende snel 
 opgestart worden. 

Doorlopende trajecten worden in de eerste

drie weken van het schooljaar  -tot aan het

STO- ondersteund op basis van de gekende

ondersteuningsbehoeften. 

Daarnaast brengen de ondersteuners voor

deze trajecten en voor verwachte nieuwe

trajecten de huidige

ondersteuningsbehoefte in kaart door

(participerende) observatie, gesprekken met

de leerling en leerkrachten, ...

https://www.onwco.be/
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO


overlegmomenten
4,31/5

 
4,28/5

 
70% 

doelgerichtheid startvergadering

voorkeur voor fysiek overleg

takenpakket
 
 
 
 

Wij hechten veel belang aan een open
feedbackcultuur, waarbij feedback in de
juiste proporties kan worden besproken

tussen leerkracht en ondersteuner om zo
de samenwerking te optimaliseren. 

 
We zijn dan ook blij dat jullie de openheid

om feedback met de ondersteuner te
bespreken beoordelen met 

 4,5/5
 

We werken aan een
inspiratiedocument met acties binnen

het takenpakket van een ondersteuner. 

Je mag altijd de regiocoach van jouw
regio benaderen indien de samenwerking

stroef blijft lopen. 
 
 

Welke ondersteuningsacties op leerkrachtniveau heeft u als meest effectief ervaren? 

van de respondenten weet wat
zij wel en niet van een onder-
steuner mogen verwachten. 

 
 

"Het moeten niet altijd grootse

schooltrajecten zijn, vaak zit

duurzaamheid in kleine tips en trics"

doelgerichtheid evaluatievergadering

Hybride volgt met 23%
Geef gerust steeds jullie

voorkeur aan!

feedback

Je vindt een overzicht van alle

regiocaches op pagina 4 van

deze nieuwsbrief. 

90%

"De trajecten waar we
SAMENwerken, die zijn het

meest effectief"

"Het leren kennen van verschillende
werkvormen en die samen met onze

leerkrachten implementeren"

Nieuwsbrief juni



behouden wat werkt
 

Jullie hechten belang aan continuïteit
en stabiliteit in onze werking. 

We werken volgend schooljaar verder met
dezelfde acht regio's die allemaal 

bestaan uit ondersteuners van 
zowel kleine als brede types. Vanaf

september worden de regio's aangestuurd
door de volgende regiocoaches:

 

Aarschot
Kathleen Evens

kathleen.evens@onwco.be
0470 70 29 88

 
 

Rotselaar
Fran Mulders

fran.mulders@onwco.be
0473 83 64 75 

 
 
 

Boutersem
Chiara Suetens

chiara.suetens@onwco.be
0470 70 29 82

Groot Leuven
Katrien Lenaerts

katrien.lenaerts@onwco.be
0470 71 26 74

 
 
 

Tienen
Nele Hombroux

nele.hombroux@onwco.be
0470 71 26 57
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Leuven Centrum
Nathalie Wolfs

nathalie.wolfs@onwco.be
0478 76 52 67

 
 
 

Ad interim:
Inge Romanus

inge.romanus@onwco.be
0470 71 26 69

mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be
mailto:katrien.lenaerts@onw-centrum.be


Groot Leuven
Katrien Lenaerts

katrien.lenaerts@onwco.be
0470 71 26 74

 
 

Landen
Tina Govaert

tina.govaert@onwco.be
0471 38 08 66

 
 
 

Beleidsondersteuner
Lise Van Schuerbeeck

lise.vanschuerbeeck@onwco.be
0470 70 29 85 

Coördinator
Patricia Metten

patricia.metten@onwco.be
0470 18 23 75 

 
 

BIJNA ZOMERVAKANTIE

Diest
Nathalie Wolfs

nathalie.wolfs@onwco.be
0478 76 52 67
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