
respondenten vinden het voldoende 
duidelijk wat zij kunnen en mogen 
verwachten van een ondersteuner. 

198  

ondersteuning
 
 

 
 
 

Is het (helemaal) eens met de stelling: 
"De opgestelde doelen zijn voldoende helder

geformuleerd en richtinggevend". 
 
 
 
 

Is het (helemaal) eens met de stelling: 
"Ik voel mij voldoende betrokken bij het
opstellen/evalueren van deze doelen." 

 

211

overleg
 

Efficiënt en doelgericht overleg is belangrijk
om tot een goede afstemming te komen. 

 
gemiddelde beoordeling:

 8,1/10
8,2/10
8,6/10

Ondersteuningsnetwerk CO

Wij hechten veel waarde aan de feedback van onze samenwerkende partners om
onze werking te optimaliseren. Daarom stuurden wij jullie enkele weken geleden

onze jaarlijkse bevraging. 

Resultaten bevraging

in cijfers
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antwoorden waarvan                              door leerkrachten                             evenwichtig verdeeld over de regio's
126

frequentie :

tijdsinvestering: 

informeel: 

Dankzij jullie tip zullen wij in september meer uitgebreide informatie geven over hetgeen je kan
verwachten van ONW CO in de maand september en hoe je je hierop kan voorbereiden. 



één spoor
 

Jullie hechten belang aan continuïteit  van
een beperkt aantal vaste ondersteuners op

jullie scholen. 
 

Ondersteuningsnetwerk CO ziet hier ook
de toegevoegde waarde van in. Daarom
zullen we vanaf september werken met

regioteams die bestaan uit ondersteuners
van zowel kleine als brede types. 

 

Jullie waarderen een snelle opstart van
ondersteuningen: 

Ook in het schooljaar 2021-2022 kunnen 
jullie de ondersteuners in de eerste week

van september in jullie scholen verwachten.  
 

 
 
 

In ons traject rond 'visie' besteden we uitgebreid

aandacht aan het onderwerp 'continuïteit', net als

het onderwerp 'betrokkenheid van ouders'. 

 

Dankzij jullie antwoorden op de bevraging kunnen

we ook jullie stem over deze onderwerpen 

hierin meenemen.
 

schooltrajectoverleg (sto)
 

Het beste moment om een STO te organiseren is gemiddeld genomen volgens jullie in:
 
 
 

Net als afgelopen schooljaar zal het STO vanaf de derde week van september worden gepland. 
 

In de eerste weken van het schooljaar worden doorlopende trajecten ondersteund op basis van de reeds
bestaande doelen. In verwachte nieuwe trajecten observeren de ondersteuners en brengen ze de

ondersteuningsvragen van de betrokken leerkrachten in kaart. 
 

Na het STO kunnen de aanmeldingen voor de brede types via Diplon worden gedaan. 
 

Resultaten bevraging
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september

Ondersteuningsnetwerk CO



een herinnering sturen
indien ouders op een andere
manier hun akkoord gaven voor
de ondersteuning, maar dit niet
via Diplon konden bevestigen: de
aanvraag herroepen en opnieuw
indienen zonder toestemming

oudertoestemming
 

Wacht je nog op toestemming van
een ouder? Dan zijn er twee
mogelijkheden:

 
 
 

 

aanmeldingen opvolgen
 

Is je aanvraag volledig ingediend?
Is de aanmelding al gevalideerd/goedgekeurd?

Wil je verder werken aan een aanvraag?
Hebben de ouders al toestemming gegeven?

 
Log in op Diplon .

 
Via 'beheer aanvragen' kan je de status van

ondersteuningsaanvragen opvolgen.

kleine types
 

We ontvingen reeds heel wat aanmeldingen voor de kleine types. Hierdoor kunnen
we onze ondersteuners werkzekerheid geven voor volgend schooljaar.

 Bedankt!
 

 

brede types
 

We krijgen signalen dat sommige scholen graag ook al de brede types (basisaanbod,
type 3 en type 9) zouden aanmelden om de administratie in september te verminderen.

Wie wil, kan de aanmeldingen al klaarzetten zonder in te dienen (werkversie).
In september, na het STO, kan je de ondersteuningsvragen formuleren en de

definitieve aanvragen indienen.

Ondersteuningsnetwerk CO
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https://www.diplon.be/


één spoor
 

Vanaf september werken we met 8

regioteams die allemaal bestaan uit

ondersteuners van zowel kleine als brede

types. 
 

Regioverdeling 2021 -2022
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Regioverdeling 2021 -2022

netwerkcoach
Patricia Metten

patricia.metten@onwco.be
0470 18 23 75 

 
 

Aarschot
Kathleen Evens

kathleen.evens@onwco.be
0470 70 29 88

 
 

Diest
Fran Mulders

fran.mulders@onwco.be
0473 83 64 75 

 
 

Landen
Nele Hombroux

nele.hombroux@onwco.be
0470 71 26 57

 
 
 

Groot Leuven
Katrien Lenaerts

katrien.lenaerts@onwco.be
0470 71 26 74

 
 

Tienen
Nele Hombroux

nele.hombroux@onwco.be
0470 71 26 57

 
 

Leuven Centrum
Steffie Joosten

steffie.joosten@onwco.be
0470 70 29 87 

 
 

Rotselaar
Fran Mulders

fran.mulders@onwco.be
0473 83 64 75 

 
 

Boutersem
Chiara Suetens

chiara.suetens@onwco.be
0470 70 29 82

 
 

beleidsondersteuner
Lise Van Schuerbeeck

lise.vanschuerbeeck@onwco.be
0470 70 29 85 
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HELLO 
HOLIDAYS

I'M SO HAPPY TO SEE YOU

Ondersteuningsnetwerk CO

 Wij wensen jullie een heerlijke vakantie!
 
 

http://www.onwco.be/
mailto:contact@onwco.be
https://www.facebook.com/ondersteuningsnetwerk.CO

