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Ondersteuningsteam

EEN JAAR VAN VEERKRACHT 

Dit is het allereerste jaarverslag van Ondersteuningsteam Kasterlinden. We hopen dat u 
de passie voelt die wij in onze job leggen waarin we samenwerken met veel partners. 
Dat u een inkijk krijgt in de mooie werking waar we elke dag samen aan bouwen. 

We kozen voor een toegankelijk en visueel jaarverslag met cijfers, projecten en realisaties 
van het schooljaar 2020-2021. We nemen u graag mee naar de dagelijkse praktijk van 
Ondersteuningsteam Kasterlinden. 

Dit is meteen het laatste jaarverslag onder het huidige decreet. Dit schooljaar komt het 
leersteundecreet eraan. Een aanvulling en bijsturing van het M-decreet. We zijn samen 
met u benieuwd wat er op ons pad komt. We laten daarover dit schooljaar zeker nog 
onze stem horen.

We houden van kort en bondig én van verhalen, ook in dit jaarverslag. 
2020-2021 was een jaar als geen ander, al moet een routinejaar in het onderwijs nog 
uitgevonden worden. Voor ons was het een jaar van veerkracht, creativiteit in omgaan 
met wat er wel en niet kan, energiek aan de slag gaan, verbinding verliezen, zoeken en 
behouden, teambuilding op afstand, moed bijtanken door te zien hoe iedereen ervoor 
gaat, dynamiek om bij te leren, een jaar om letterlijk leerlingen en leerkrachten centraal 
te zetten, samen in verbinding de uitdagingen aangaan.

Dank aan iedereen die meewerkte aan het jaarverslag. We zijn trots op ons team. Samen 
hebben we dit vorm gegeven: een pluim voor iedereen. Dank aan alle ondersteuners. 
Dankzij jullie stem en jullie krachtige werk in de klas ligt hier een mooi jaarverslag. We 
hopen dat we jullie eer aan doen.

Veel leesplezier,

Sofie Beusen    
Directeur Ondersteuningsteam Kasterlinden

Steven Vervoort
Algemeen Directeur Onderwijs en Vorming
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Kasterlinden is een school voor buitengewoon secundair
en basisonderwijs, ondersteuningsteam en internaat .

BuSOONDERSTEUNINGS-
TEAM

Kasterlinden

InternaatBuBaO

Type basisaanbod:
leerlingen met een lichte 

mentale beperking en 
kinderen met leer- 

stoornissen.

Type 4:
leerlingen met een 
fysieke beperking

Type 2:
leerlingen met een 
matige of ernstige 
mentale beperking

Type 7 stos:
leerlingen met een 

taalstoornis

Type 7 auditief:
leerlingen met een 
auditieve beperking

Type 9:
leerlingen met 

autismespectrumstoornis

Type 6:
leerlingen met een 
visuele beperking

Type 3:
leerlingen met ernstige 

emotionele of 
gedragsproblemen

Kasterlinden

Doelgroepen

Kasterlinden is een school voor buitengewoon secundair
en basisonderwijs, ondersteuningsteam en internaat .
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Ondersteuningsteam Kasterlinden 

Ondersteuningsmodel

Het ondersteuningsteam van Kasterlinden is een samenwerking van de onderwijskoepels van stedelijke, gemeentelijke, provinciale en GO!  scholen 
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zijn heel trots op onze samenwerking. Door de schaalgrootte schept deze organisatiestructuur heel 
wat voordelen voor kwaliteitsondersteuning en maximale werktijd in de klas. Zo kunnen we nog beter inspelen op de ondersteuningsnoden 
van leerkrachten en leerlingen. 

We hebben onze werkingsregio opgesplitst in drie netwerken: Ondersteuningsnetwerk VONC in Vilvoorde, Ondersteuningsnetwerk CO in 
Vlaams-Brabant ten oosten van Brussel, en Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden in, rond en ten westen van Brussel. Deze keuze stelt onze 
leerlingen en hun leerkrachten centraal, behoudt het overzicht over onze werking en biedt kwaliteit. 

Het Ondersteuningsteam Kasterlinden werkt volgens vier kaders waarin we telkens vertrekken van de leerlingen, de leerkracht en het 
schoolteam, met ieder hun noden. We ondersteunen klas- en leerkrachtgericht om inclusie waar te maken. 

Medewerkers van buitengewoon onderwijs ondersteunen leerlingen en leerkrachten met specifieke onderwijs- of ondersteuningsbehoeften 
in het gewoon onderwijs.

WHY

WHAT

HOW

SY
STEMATISCH

en TRANSPARANT

HGW

CO
NSTRUCTIEF

SAMENWERKEN

W
ISS

ELWERKING

en AFSTEMMIN
G

ONDERWIJS-

BEHOEFTEN

LE

ERKRACHTEN

OUDERS

DO
ELGERICHT

POSITIEVE

ASPECTEN

HandelingsGerichtWerken

De 7 uitgangspunten zijn  heel vanzelfsprekend, toch is  
het belangrijk om hier bewust en actief mee om te gaan. 
Handelingsgericht werken zet neuzen in dezelfde richting, 
we werken op deze manier aan goed onderwijs.

1. HGW is doelgericht.
2. HGW gaat om wisselwerking en afstemming.
3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
4. Leerkrachten maken het verschil, ouders doen er 

 evenzeer toe.
5. Positieve aspecten van leerlingen, leerkrachten en 

 ouders zijn van groot belang. 
6. De betrokkenen werken constructief samen.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

DE 4 KADERS

GOLDEN CIRCLE
We kiezen voor de goden circle als kader. Dat geeft houvast 
in onze grote werking.

HANDELINGSGERICHT WERKEN
Het doel van handelingsgericht werken is  de kwaliteit van 
het onderwijs en de leerlingbegeleiding te verbeteren, over 
alle fases van het zorgcontinuüm heen. 

“Geeft richting aan onze grote
organisatie en al onze partners. In
de waarom-vraag vinden we onze
gemeenschappelijkheid.”

“de 7 uitgangspunten zijn zo 
logisch! Het is goed om ze eens 
op te sommen zodat ik ze kan 
vasthouden”
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Stop
met wat

niet werkt.

Gewenste
situatie

Talenten
inzetten

Ga aan de
slag met het
mandaat dat 

je krijgt

Doe meer van
wat werkt en 

vertel het
verder.

Een probleem
doet zich geen

24u/dag
voor

Uitzonderingen
zijn belangrijk.

Stimuleer
eigen

krachten.

OplossingsGerichtWerken

“Een duidelijk beeld over inclusie geeft me “Een duidelijk beeld over inclusie geeft me 
richting om naartoe te werken met onze richting om naartoe te werken met onze 
leerkrachten en leerlingen” leerkrachten en leerlingen” 

“Het geeft me taal om verbindend en “Het geeft me taal om verbindend en 
doelgericht te werken.”doelgericht te werken.”

  We  le ve n same n.  

   De  we re ld is         

    aange past 

     aan ie de re e n.

INCLUSIE

INTEGRATIE

EXLUSIE

SEGRAGATIE
Jullie horen bij elkaar,

niet bij ons.

Je hoort erbij,

als je je aanpast.

Je bent anders,

je hoort er niet bij.

We leven samen.

  De wereld is 

    aangepast

      aan iedereen.

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN
De kern van het oplossingsgericht werken richt zich hierbij 
op de competenties, talenten en mogelijkheden van de 
leerling en de leerkracht.

Stap voor stap werken we naar 
de gewenste situatie.

INCLUSIE
Inclusie is een heel krachtig concept. Het is een filosofie, een 
manier van denken, een manier van kijken naar de wereld.

Het is ook een relationeel concept. Het gaat om verbonden 
zijn met mensen, sociaal en emotioneel, om erbij horen, zich 
omringd weten zonder zich ingesloten te voelen.

Inclusie gaat nog een stap verder dan integratie. Bij integratie 
moet de persoon met een beperking zich integreren in de 
maatschappij. Bij inclusie doet ook de maatschappij actief 
inspanningen om iedereen te betrekken. 
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Onze partners

De 4 partners

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vervullen de 
vier partners elk hun eigen rol in het zorgbeleid van de school voor 
gewoon onderwijs. Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden werkt 
samen met de scholen voor gewoon en voor buitengewoon 
onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de 
pedagogische begeleidingsdiensten (PBD).

Het is voor ons belangrijk dat we contact en voeling houden met al 
onze partners om altijd en overal te focussen op de leerling, ook deze 
die niet in het decreet beschreven zijn.

De scholen voor gewoon onderwijs zijn eigenaar van 
het zorgtraject van alle leerlingen. Zij handelen op elk 
niveau van het zorgcontinuüm en kunnen ondersteuning 
vragen.

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) begeleiden 
scholen in alle fases van zorg. Als er uitgebreide zorg 
nodig is, lopen ze samen met leerlingen, ouders en de 
school een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD). 
Uit dat HGD-traject kan blijken dat er expertise nodig is 
van buitengewoon onderwijs om tegemoet te komen aan 
de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling. Dan 
kan de school een aanmelding doen.

De scholen voor buitengewoon onderwijs gaan dan in 
co-creatie met de scholen voor gewoon onderwijs om te 
komen tot de best passende ondersteuning in fase 2 en 3.

1. De pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) onder-
steunen vraaggestuurd scholen voor gewoon onderwijs in 
brede basiszorg en verhoogde zorg (fase 0 en 1) vanuit een 
gedeelde verantwoordelijkheid voor kwaliteit. Dit om het 
pedagogisch project tot op het niveau van elke lerende 
te brengen. Met die visie op ondersteuning willen zij 
onderwijsinstellingen beleidskrachtig laten ontwikkelen, 
zodat ze zelf de kwaliteit van hun werking kunnen 
analyseren, borgen en verbeteren.

De pedagogische begeleidingsdiensten begeleiden en 
professionaliseren de ondersteuners in hun vragen in fase 
2 en 3 en stelt daarbij duurzame effecten voorop. Onze 
ondersteuners hadden onder andere vragen voor 
IAC-begeleiding, opstart lerende netwerken,... 

2.

3. 4.

Het CLB helpt.

CLB N- Brussel
CLB GO! De Ring Halle

CLB GO! Mechelen
CLB GO! Brussel

Vrij CLB Halle
Vrij CLB Ninove

Vrij CLB Noord West Brabant
Vrij CLB Pieter Breughel

MPI Heemschool Neder-over-Heembeek
Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem
Klim Op Sint-Lambrechts-Woluwe
Lentekind Lennik
Moza-ik Opwijk
Eekhoorn Wemmel

Bu
Ba

O

Kasterlinden Sint-Agatha-Berchem
Zaveldal Brussel
Heemschool 2
't Schoolhuis Opwijk

Bu
SO

scholen
gewoon 

onderwijs
PBD

CLB
scholen

buitengewoon 
onderwijs
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3. KASTERLINDEN IN CIJFERS:
   SCHOOLJAAR 2020-2021

WERKINGSGEBIED

LEERLING CENTRAAL

Leuven

We vinden een professionele werking belangrijk. Door 
alle teamleden een veilig nest te geven, kunnen ze 
met sterke vleugels uitvliegen naar onze gastscholen. 
Ondersteuners hebben geen specifieke vooropleiding als 
ondersteuner. Er is een enorme groei aan personeel, dus 
zetten we in op “samen vliegen we hoger”.

In deze nesten kunnen we expertise delen en laten 
groeien, is er ruimte voor feedback. Door de nesten 
bewust beperkt te houden, kunnen we zelfs als grote 
organisatie elke stem laten gelden en onze bottom-up 
werking blijven garanderen.

De gekleurde zone op de kaart is het werkingsgebied 
van het ondersteuningsteam Kasterlinden: 
de ruime omgeving van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Brussel, Pajottenland, het grootste deel van 
de groene gordel en de Zennevalei.

TEAM
(ondersteuners)

SECRETARIAAT

ICT

TEAM-
COACHEN DOELGROEP-

COACHEN

PERSONEELS-
VERANTWOORDELIJKE

BELEID

DIRECTIE

Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden werkt

in en rond Brussel.
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Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden werkt

in en rond Brussel.
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AANTAL SCHOLEN

59
scholen
buiten het
netwerk

171
scholen

in het
netwerk

voor de ondersteuning 
binnen de brede types

171
scholen

voor de ondersteuning 
binnen de kleine types

230
scholen



URENPAKKET

URENPAKKET BREDE TYPES:

TOTAAL URENPAKKET (incl Scoop, Sym, Plus2,..)

URENPAKKET KLEINE TYPES IN BuSO KASTERLINDEN

OKTOBER TELLING

URENPAKKET AANGEWEND DOOR KASTERLINDEN

FEBRUARI TELLING

1739
lestijden

1378
uren

51
lestijden coördinatie

1064
eenheden

100
lestijden

83
uren

1263
eenheden

109
lestijden

95
uren

303,5
lestijden

93
uren

23
lestijden coördinatie

811
lestijden

847
uren

- uren pakket aangewend door kasterlinden
 BuSO
 23 lestijden coördinatie
 303.5 lestijden
 93 uren
 BUBAO
 811 lestijden
 847 uren

urenpakket kleine types volledig in BuSO Kasterlinden
-oktober telling
 100 lestijden
 83 uren
 1064 eenheden
-februari telling
 109 lestijden
 95 uren
 1263 eenheden

BuSO BuBaO

• Volgens een apart financieringsmechanisme is er een opsplitsing 
in kleine en brede types. 

• Van het totale urenpakket voor de brede types werd een aantal 
uren overgedragen voor de werking van scholengroep Scoop, 
Sym en Plus2 voor de ondersteuning in hun werkingsgebied.

• Het urenpakket van de brede types werkt volgens het 70-30 
principe: 70% op basis van het aantal leerlingen van de gewone 
scholen in een ondersteuningsnetwerk en voor 30% op basis 
van het gemiddeld aantal leerlingen met een gemotiveerd 
verslag, verslag of inschrijvingsverslag gedurende de laatste 6 
schooljaren in de gewone scholen in een netwerk.

• Ons urenpakket van de kleine types is gebaseerd op de 
aanmeldingen die we binnenkrijgen van scholen van het GO!, 
scholen OVSG en vrije scholen die ervoor kiezen om met ons 
samen te werken.
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Voor wie bieden we ondersteuning? 
Als basiszorg en verhoogde zorg voor een leerling ontoereikend zijn en de school voor gewoon onderwijs 
een beroep doet op ondersteuning vanuit het ondersteuningsmodel. Eerst doorloopt het CLB samen 
met de school, de ouders en de leerling een HGD- of handelingsgericht diagnostisch traject. Als blijkt dat 
er zorg nodig is op fase 2 en 3, kan het CLB een gemotiveerd verslag of verslag maken. 

Heeft de leerling een geldig gemotiveerd verslag of verslag en heeft de school een duidelijke onder-
steuningsnood in fase 2 en 3, dan kun je ondersteuning aanvragen bij ons ondersteuningsmodel.

We onderscheiden brede en kleine types.

Voor de aanmeldingen van de brede types (BA, 3, 9) moet elke school voor gewoon onderwijs zich 
richten tot het ondersteuningsnetwerk waarbij ze aangesloten is. 

Voorwaarden voor aanmelding zijn:

De leerling voor wie je ondersteuning vraagt, heeft een gemotiveerd verslag of verslag.

De leerkracht of de school heeft een duidelijke ondersteuningsvraag in fase 2 of 3 van het 
zorgcontinuüm. 

Scholen kunnen leerlingen op elk moment van het schooljaar aanmelden. Tweewekelijks vergadert het 
regioteam om de aanmeldingen te verdelen. Is er in het pakket van de school nog ruimte, dan start de 
ondersteuning meteen op. 

Aan scholen die meer ondersteuning vragen dan hun urenpakket toelaat, vragen we om prioriteiten te 
stellen of trajecten te bundelen. We zoeken een passende oplossing voor alle partijen in het gegeven 
kader. Zo waarborgen we de kwaliteit van de trajecten.

Voor de aanmeldingen van de kleine types (type 2, 4, 6, 7 aud en 7 stos) kun je als school samen met de 
ouders kiezen met welk ondersteuningsnetwerk je wilt samenwerken.

Voorwaarden voor aanmelding zijn:

De leerling voor wie je ondersteuning vraagt, heeft een gemotiveerd verslag of verslag.

De leerkracht of de school heeft een duidelijke ondersteuningsvraag in fase 2 of 3 van het 
zorgcontinuüm. 

Voor de financiering van de ondersteuning aan leerlingen in de kleine types zijn er twee teldagen:
1 oktober en 1 februari. 

In de kleine types spreken we van een hoofdelijke telling. Leerlingen die correct en vóór de teldagen 
aangemeld, geregistreerd en gefinaliseerd werden, genereren middelen voor ondersteuning. Het 
ondersteuningsteam gebruikt die middelen om de ondersteuning vorm te geven. Zo krijgt elke 
ondersteuner zijn trajecten waarmee die dan flexibel omgaat in zijn urenpakket.

We gaan altijd met elkaar in overleg en proberen op elke vraag of behoefte een passend antwoord te 
vinden. 

Alleen de school voor gewoon onderwijs kan aanmelden, en alleen via onze website. 

4. EEN BLIK OP ONZE WERKING

VORMGEVING

www.kasterlinden.be  
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Aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 (juni 2021)
van de brede types 

Aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 (1 februari 2021)
van de kleine types 
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Hoe werken we?
In het ondersteuningsteam Kasterlinden maken we een opdeling tussen de twee financiële sporen (brede en kleine types). 

De inhoudelijke werking loopt parallel. De praktische verdeling is anders door de andere financiering. 

De ondersteuner gaat samen met de leerkracht, de ouders, de zorgcoördinator en de school en externe partners op zoek naar wat we kunnen 
betekenen voor de leerling, de leerkracht en de school. Samen met alle betrokken partijen bepaalt de ondersteuner de doelstellingen. We 
werken altijd maximaal leerkrachtgericht.

Voor de brede types (type BA, 3 en 9) is ons werkingsgebied opgedeeld in verschillende regio’s. Het regioteam is verantwoordelijk voor alle 
aanmeldingen in de regio. Elke regio krijgt ongeveer evenveel middelen.

Antwoord van Ondersteuningsteam Kasterlinden:
Ondersteuningsteam Kasterlinden bekijkt samen met onze partnerscholen van het gewoon onderwijs wat zij nodig hebben in de brede types.
Omdat er vaak meer noden en ondersteuningsvragen zijn dan het urenpakket toelaat (volgens het 70/30-mechanisme), zoeken we samen met 
onze scholen welke prioriteiten zij op welk moment in het schooljaar vooropstellen of welke vragen wij eventueel kunnen bundelen en breed 
kunnen verankeren. We zoeken samen uit hoe we de ondersteuningsuren zo duurzaam mogelijk kunnen gebruiken. 

VOORBEELD 1:
Voorleessoftware opstarten in Gemeentelijke 

Basisschool De Boot (Opwijk) 
Ondersteuner: Ilse Leemans
Ondersteuningsvraag: 
Help ons bij voorleessoftware installeren en opstarten voor 

de leerlingen die nood hebben om vlot de lessen te kunnen 

volgen.

Antwoord Ondersteuningsteam Kasterlinden: 

Ondersteuner reikt tools aan om die vragen nu én later 

sterker te kunnen beantwoorden. 

In dit voorbeeld startten we bijvoorbeeld een werkgroep 

op met leerkrachten en de ondersteuners, zodat ook het 

leerkrachtenteam sterker wordt en vlot een antwoord kan 

bieden op alle vragen over voorleessoftware.

VOORBEELD 2: 
Ondersteuningsvraag / leervraag: Planningsvaardigheden versterken in school Unesco.Hoe kunnen wij als schoolteam secundair onderwijs de planningsvaardigheden van onze leerlingen die moei-lijkheden ondervinden hierbij en waar de leerkracht vast loopt versterken?

Antwoord Ondersteuningsteam Kasterlinden:Ondersteuners en leerkrachten organiseren in de middag-pauze een workshop over planningsvaardigheden voor leerlingen van de eerste graad.

Samen met leerlingbegeleiders, directeur en leerkrachten bepalen we eerst de richting en het kader. Ondersteuners starten mee op en later blijft de ondersteuner op de achtergrond zodat het leerkrachtenteam zelfstandig verder kan. Zo krijgt de ondersteuner ruimte om aan de slag te gaan met andere vragen in de school.

In de kleine types zijn de ondersteuners onderverdeeld in verschillende teams. Die verdeling gebeurde op basis van expertise en regio. Hier 
krijgen we een urenpakket voor elke leerling naargelang het gaat om een verslag of gemotiveerd verslag. In dat pakket kunnen ondersteuners 
flexibel te werk gaan.

Daarnaast hebben we een uitbouwende manier van professionaliseren en expertise delen om de ondersteuningsvragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden.
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Bottom-up werken zit in het DNA van Kasterlinden. We gebruiken de 
golden circle om iedereen een duidelijk kader te geven in elk overleg. 
Als de waarom-vraag doorleefd is, maken ‘hoe’ en ‘wat’ die sterke 
visie concreet. 

Waarom?
Verbinding maken met elkaar, verantwoordelijkheid opnemen 
voor de aanmeldingen, visie en kaders verduidelijken, stem van 
de ondersteuner (bottom-up) + beleidskeuzes overbrengen naar 
de teams (tweerichtingsverkeer). Een veilig nest creëren met open 
communicatie, waarin je als ondersteuner steun krijgt van je collega’s 
en coach.

Waarom?
Veilig nest creëren, onderling afstemmen over de werking, doorstroom 
tussen team en beleid en vice versa (tweerichtingsverkeer). We zorgen 
er ook voor dat we op de hoogte zijn van elkaars werk en dat de 
neuzen in dezelfde richting staan. En ook hier: open communicatie.

OVERLEGSTRUCTUREN

Teamoverleg

Coachoverleg

Samen overleggen over het reilen en zeilen in 
het Ondersteuningsteam Kasterlinden draagt 
bij tot gemotiveerde mensen, hoge kwaliteit van 
dienstverlening, een goede werksfeer en plezier 
in het werk.

“Samen nadenken over een traject geeft veel 
inzichten voor toekomstige trajecten. De 
intervisies zijn van onschatbare waarde :-)” 

Dominique Willems

Inspraak, transparantie en betrokken-
heid zijn belangrijk in onze werking. 

“Helikopterbeeld terugkrijgen bij 
een traject dat moeilijk liep. 
Doel: tips en verschillende visies 
van collega’s meenemen in de 
ondersteuning.” 

Inez Barbé 

“Dit overleg in een veilig kader zorgt dat ik samen 
met de collega’s kan nadenken, mee input geven. 
Ook alle neuzen in dezelfde richting laten kijken 
en weten waar iedereen mee bezig is, is belangrijk. 
De werking van onze teams en ondersteuners 
kunnen we bespreken en ook de nodige informatie 
teruggeven.” 

Koen Van Iseghem

Uit de enquête bij de ondersteuners: 

We werken bottom-up en organiseren de overlegmomenten efficiënt 
en tot in de puntjes. Zo is er de nodige aandacht en tijd om onderling 
af te stemmen en blijven we maximaal bezig met onze kerntaak. 
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Waarom?
• Samenwerken aan een inclusiegedachte op een gastschool.
• Visie van het ondersteuningsmodel uitdragen.
• Kruisbestuiven: alle trajecten op elkaar afstemmen, zowel brede 

types als kleine types: we zijn één netwerk.
• Verbinding uitdragen: verbinding maken, ook met ondersteuners 

uit andere netwerken.
• Verbinding tussen ondersteuners, gezamenlijke doelen zoeken 

op een school.

Waarom?
Visie en expertise delen, verbreden en verdiepen. 

We willen onze ondersteuners sterker maken en laten leren van 
elkaar in elke doelgroep en ook doelgroepoverschrijdend.

Samen vliegen we hoger.

Hoe? Wat?

Schooloverleg

Doelgroepwerking – Brede en kleine types

Leerkrachtondersteuning kan soms 
online: belangrijk is goed plannen

verdieping
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THE HIGH FIVE
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Waarom?
Netwerkbreed professionaliseren, visies uitwisselen, leren van elkaar, inhouden en praktijk-
voorbeelden, kijk en visie onderling afstemmen, vernieuwingen onderzoeken, nabijheid doelgroep-
coaches en teams, sociaal model meer aandacht geven.

Hoe en wat?
• Aanvangsbegeleiding: 1 x/ trimester
• Teamoverschrijdende intervisies
• Doelgroepoverleg: algemene verbreding (doelgroepspecifiek)
• Externe expertise binnenbrengen (vormingen, specifiek per doelgroepplan)
• Doelgroepoverschrijdend: books & browse, draagkracht op een school
• Doelgroepoverleg: verdieping

Naast deze overlegstructuren zijn er ook nog tal van werkgroepen om onze proactieve werking vorm 

te geven.

Doelgroepoverleg

“Doelgroepoverleg rond ‘Zien Is Snappen’ betekende 
voor mij: samen onze schouders zetten onder een 
interessant onderwerp, iets duurzaam uitwerken 
vanuit en voor de klas én met een duidelijke visie,
 een groep enthousiaste en warme collega’s.” 

Tine De Bruyn
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5. GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS

5
ondersteuners

TYPE 2

18
ondersteuners

TYPE 4

3
ondersteuners

TYPE 6

70
ondersteuners

BREDE TYPES

55
ondersteuners

KLEINE TYPES

6
ondersteuners

TYPE 7 AUD

33
ondersteuners

TYPE 7 STOS

erd

TYPE 7 STO

33
YPE 7 STPE 7

Beschrijf in drie steekwoorden wat ons ondersteuningsteam bij jou oproept:Beschrijf in drie steekwoorden wat ons ondersteuningsteam bij jou oproept:

+ 22
nieuwe ondersteuners

1 SEPTEMBER

START SCHOOLJAAR TUSSEN 1 SEPTEMBER 

EN 30 JUNI

110
ondersteuners

23
nieuwe ondersteuners

waarvan

Brede types - Kleine types

Nieuwe ondersteuners
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Beschrijf in drie steekwoorden wat ons ondersteuningsteam bij jou oproept:

Beschrijf in drie steekwoorden wat ons ondersteuningsteam bij jou oproept:
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Zwangerschappen, bevallingen, pensioen

6
zwangerschappen

aangekondigd

4
bevallingen

2
mensen met

pensioen

6
zwangerschappen

aangekondigd

4
bevallingen

2
mensen met

pensioen

6
zwangerschappen

aangekondigd

4
bevallingen

2
mensen met

pensioen

6
mannelijke ondersteuners

WE SLOTEN HET SCHOOLJAAR AF MET

Aantal mannen

“Mei 2020 was voor mij de officiële pensioendatum. Ik kon stoppen met werken na 44 jaar in het onderwijs.
 
Maar nu ik met pensioen thuis ben, kan ook ik zoals ieder ander zeggen: O, wat heerlijk, die vrijheid om te doen en te 
laten waar je maar zin in hebt. Niets hoeft. Alles kan en mag wanneer je maar wilt. Ergens een beetje zonde toch dat 
die ‘euforieperiode’ zo laat in je leven komt, maar ach, we kunnen ook moeilijk al na 25 jaar stoppen. Mijn vrije tijd 
besteed ik aan mijn verwaarloosde hobby’s zoals: met de motor en de cabrio rijden, lezen en fotograferen, wandelen 
en fietsen, klussen in en rond het huis en zoveel mogelijk genieten van elk moment in mijn leven en van al wat ik 
mee mag maken. We wonen op 2 km van het strand op een super gezellig pleintje in Cadzand met leuke buren en 
hebben het daar prima naar onze zin. Cadzand is niet zo groot. Iedereen kent er iedereen en mensen maken er nog 
een praatje als je buiten bent.
 
Ik mag van van geluk spreken dat de mooiste tijd in mijn leven net gestart is, terwijl mijn leven al een groot feest 
was, maar nu dus nog meer.” 

Jos Smeets Jos Smeets 

IN DIT SCHOOLJAAR
WERDEN EN WAREN ER EN ER GINGEN 
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Voltijds/deeltijds werken

DIPLOMA’S en AANSTELLINGEN

VOOR HET ONDERSTEUNINGSNETWERK KASTERLINDEN:

Brede types Kleine types

41
voltijdse

ondersteuners

24
deeltijdse

ondersteuners

34
voltijdse

ondersteuners

21
deeltijdse

ondersteuners

Brede types in regio Scoop

332
 lestijden

212
uren

10
voltijdse

ondersteuners

8
deeltijdse

ondersteuners

2
voltijdse

ondersteuners

1
deeltijdse

ondersteuners

pa
ramedische

uren

lesuren

PARAMEDISCH

DIPLOMA

PEDAGOGISCH

DIPLOMA

Brede types Kleine types

20
ondersteuners

22
ondersteuners

Brede types Kleine types

50
ondersteuners

33
ondersteuners

kiné, logo, ergotherapeut,...

AANTAL ONDERSTEUNERS AANGESTELD OP BASIS VAN HUN
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6. SAMENWERKEN

Werken met leerlingen, leerkrachten en schoolteams, een onder-
steuningsteam uitbouwen: het brengt ons in contact met veel 
contexten en veel domeinen. Om dat kwaliteitsvol te laten groeien, 
werken we samen met boeiende partners. We werken samen waar 
er noden zijn en onze samenwerkingen evolueren constant. Uit die 
samenwerkingen komen mooie resultaten en werkbare instrumenten 
voor onze ondersteuners.

Een kleine inkijk in een van onze samenwerkingen, die met de PBD.

Samenwerking met PBD
Om sommige thema’s in onze werking uit te werken en te begeleiden, 
kunnen we rekenen op de pedagogische begeleidingsdiensten van 
OVSG, GO! en POV.

Dit schooljaar ondersteunt de PBD ons in een IAC-traject. De PBD geeft 
vormingen over IAC (regelgeving, wat is de rol van ondersteuner,..). 
Ook worden intervisie’s gehouden met ondersteuners die een IAC-
traject begeleiden. Stuk voor stuk geslaagde interventies die elke keer 
weer goesting geven om verder te gaan.
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7. PRIORITEITEN 2020-2021

Prioriteit inclusie en diversiteitsdenken

WAAROM?

WAT?

HOE?

EENDUIDIGE WERKING
nodig rond inclusie, gedragen door 

het hele ondersteuningsteam

We vertrekken van wat er al is:

TWEE SPOREN
• Korte termijn: interne visie + inclusiebad
• Lange termijn: tools om uit te dragen naar gastscholen

KORTE TERMIJN
INCLUSIEBAD – Regelmatig herinneren we ondersteuners aan 
inclusie.

Eerste stap: prioriteit inclusie voorstellen op personeelsvergadering na 
inleefmoment.
Verdere acties: aperitief inclusief, stem van de ondersteuner waarbij we 
inclusie blijven uitdragen en bevragen.
Latere stappen: podcast of screencast, inleefsessie, workshop of 
inclusiespel.

VISIE – visietekst schrijven op basis van wat er ligt en kenbaar 
maken aan ondersteuningsteam.

Eerste stap: Op basis van de ‘Stem van de ondersteuner’ met kernwoorden 
het ondersteuningsteam betrekken bij het ontwerp van de visietekst.
Verdere acties: Trigger uitwerken om de visietekst te lezen.
Latere stappen: kernwoorden en links naar materiaal en filmpjes verder 
uitwerken.

Dit is de verwerking van de prioriteit inclusie op basis van de ‘Stem van de ondersteuner’. 
Dit is de basis om volgend schooljaar mee aan de slag te gaan.
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Belemmeringen en oplossingen:

Oplossingsgericht werken

BASISHOUDING

• Positieve, frisse basishouding met 
open kijk op de toekomst

• Kind zien, niet de problematiek
• Geloof in het proces
• VALKUIL: wees geen positieve 

‘bulldozer’
• Snelheid: zo snel als de traagste 

schakel
• Kracht van taal- omdenken - 

complimenteren

BELEMMERINGEN

• Verwachtingen van maatschappij
• Storende externe factoren

GEVOELENS

OPLOSSINGEN

• Hulp van derden inschakelen
• Vermijden in toekomst
• Alternatieven zoeken
• Vooroordelen counteren
• Positief denken
• Hulpmiddelen inzetten
• Onderzoekende/reflecterende 

houding
• Psycho-educatie
• Kracht van humor

DOELGERICHTHEID

Positief realistisch:
Kleine doelen stellen,
kleine successen delen

NETWERK

• Netwerk rond leerkracht/
leerling inschakelen: samen-
verhaal

• Zie ieders sterkte:
 – Leerkracht = expert klas
 – Ouders = expert kind
 – Ondersteuner = expert 

inclusie/problematiek
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Prioriteit splitsing

vond de communicatie rond de splitsing van het ONW duidelijk
of wist bij wie hij/zij terecht kon met vragen

vindt dat de kwaliteit van de ondersteuning gelijk gebleven is 
of verbeterd is

vindt dat de kwaliteit verbeterd is sinds de splitsing

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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vond de communicatie rond de splitsing van het ONW duidelijk
of wist bij wie hij/zij terecht kon met vragen

vindt dat de kwaliteit van de ondersteuning gelijk gebleven is 
of verbeterd is

vindt dat de kwaliteit verbeterd is sinds de splitsing

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

78,8%

89%

4,2%

Het ondersteuningsteam van Kasterlinden begint het schooljaar 
2020-2021 met een nieuw afgebakende regio. We blijven inhoudelijk 
samenwerken met de collega’s van Vonc, Co en Sym. De opsplitsing 
in drie zones geeft de dynamiek die we nodig hebben: drie 
zusterorganisaties naast elkaar.

Onze medewerkers en scholen in Oost-Vlaanderen sluiten voortaan 
aan bij ondersteuningsteam SYM en plus2.²

Voor het derde jaar op rij is dat een ingrijpende verandering. We 
streven naar de stabiliteit waar iedereen naar uitkijkt. 

We blijven een ondersteuningsteam waarin er geen muren bestaan 
tussen OVSG, GO! en POV. En daar zijn we trots op.

Door de nieuwe interne samenstelling kregen we nieuwe partners 
en een nieuw bestuur. Ondersteuningsteam Kasterlinden blijft een 
grote werking en we blijven ook elk jaar groeien. Ondanks die grootte 
willen we bereikbaar zijn voor iedereen en onze partners maximaal 
betrekken bij ons werk. 
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Prioriteit partners betrekken

KLEIN
E TYPESBR

ED
E 

TY
PE

S

type basisaanbod:
leermoeilijkheden

type 9:
autismespectrumstoornis

type 2:
algemene ontwikkelings-

achterstand

type 6:
visuele beperking

type 4:
motorische beperking

type 7:
auditieve beperking

type 7:
taalstoornis

type 3: gedrags-
en emotionele

moeilijkheden en
stoornissen

Check onze website kasterlinden.be - Volg ons op Facebook     en Instagram

Ondersteuning van Ondersteuningsteam Kasterlinden

CLB

CLB

GV / V

School

Ondersteuningsteam
Kasterlinden

ondersteuner

naam:  .....................................................................................................
gsm:    .....................................................................................................
e-mail:  ...............................................@kasterlinden-vgc.be

Om de leerlingen en scholen optimaal te ondersteunen, is een 
krachtig samen-verhaal belangrijk. Onze partners betrekken bij onze 
werking werd dan ook een prioriteit voor 2020-2021. Dit schooljaar 
focussen we op toegankelijke en heldere informatie voor de ouders 
van onze leerlingen. 

We optimaliseren onze website. 

We activeren een profiel op Facebook en Instagram om ouders en 
andere partners te bereiken. Daarop delen we informatie over onze 
werking, interessante informatie over onze doelgroepen, fragmenten 
uit een dag van een ondersteuner, wensen en nog veel meer.

We maken een visuele steekkaart met informatie over onze werking, 
met link naar onze website en sociale media, onze contactgegevens 
en die van de ondersteuner. We verdelen die steekkaart bij de start 
van het schooljaar 2021-2022 in de scholen aan zorgcoördinatoren en 
directie. Waar het HGD-traject uitmondt in een (gemotiveerd) verslag 
kunnen ze met de steekkaart de aanmelding bij Ondersteuningsteam 
Kasterlinden toelichten aan ouders. 
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Prioriteit Corona

De keuze was snel gemaakt:
we zetten onze ondersteuners centraal. We blijven ze een heel jaar ondersteunen, zover als de maatregelen het toelaten. 

50.000
chirurgische

mondmaskers

1 keer
geschrapt als

essentiële derden

massa’s
alcoholgel en

ontsmettingsmiddel

300
stoffen
maskers

We schakelden over
op digitaal ondersteunen

We organiseerden onze
vormingsweken online

We bleven nabij onze
leerlingen, leerkrachten

en ouders

We stuurden ieder
personeelslid een kaartje
om hen goede moed te

wensen

We deelden uit:

We deden
wandelvergaderingen

We deden
stoepgesprekken

We bleven vorming volgen
in de ‘PAASPAUZE’, met kinderen
op de achtergrond en soms ook
op de voorgrond

“De periodes waren kort om op te starten. Zo 
startten we pas op in een bubbel en komt er 
alweer een wijziging aan.” 
Gerd Deryck

“Ik wou nog even dit kwijt: ik vind de updates 
enorm duidelijk en goed opgesteld. Ik vind ze 
niet zozeer een houvast voor mezelf. Dat zijn 
eerder de mails en de teamvergaderingen. Maar 
wel een houvast voor de gastscholen.” 
Tine Debremaeker

“Pluim voor alle transparante 
communicatie en om opnieuw de 
stem van de ondersteuner mee te 
nemen!” 
Evi Stassijns

“Bedankt voor al jullie hulp,
inzet en vrolijkheid!” 
Marieke Goedhuys
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Prioriteit verhuis

Prioriteit iPads

WE VERHUIZEN IN SCHOOLJAAR 2021-2022
Nadat we het nieuws hoorden dat we onze vaste stek op campus 
Kasterlinden gaan inruilen voor een nieuwe thuis, schoot het 
ondersteuningsteam meteen in actie.

We brachten de noden en behoeften van de ondersteuners in kaart 
en richtten een werkgroep op om onze wensen, noden en aandachts-
punten over te maken en verder op te volgen.

We streven ernaar de inrichting van het BTC-gebouw in de 
Technologiestraat te laten aansluiten bij onze visie: dynamiek, 
flexibiliteit én toegankelijkheid staan centraal.

In mei 2021 begon Ondersteuningsteam Kasterlinden te werken met 
iPads. Naast de gebruikelijke professionalisering in onze vormings-
weken zorgden we voor praktische documentatie, check-inmomenten 
en pedagogische ondersteuning. 

Waarom?
We willen graag vooruitstrevend zijn, digitaliseren in de klas, werken 
met flexibele ondersteuners en betrokken scholen en leerlingen.

Evaluatie
Om de iPads te evalueren en de werking en het beheersysteem verder 
op punt te zetten, hielden we op het einde van het schooljaar 2020-
2021 een enquête bij de ondersteuners. Een greep uit de resultaten:

57%

32%

11%

Administratieve taken

Ondersteuning op de klasvloer

Beide

Op dit moment gebruik ik de iPad vooral voor:

57%

32%

11%

Administratieve taken

Ondersteuning op de klasvloer

Beide

Op dit moment gebruik ik de iPad vooral voor:

“Ik vind dat de lancering van de iPads 
heel vlot en fijn liep. Ik vind het een 
enorme meerwaarde in de klas en 
dat het zichtbaar bijdraagt aan onze 
professionaliteit. Dankjewel voor de 
kans, ik ben fan.”

Onze nieuwe thuisbasis in de Technologiestraat: 
dynamisch, flexibel én toegankelijk.

Waarvoor de ondersteuners vandaag hun iPad
vooral gebruiken.
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8. BOEIENDE PROJECTEN 2020-2021

GEMS-proefprojecten

OCB-PROJECT

Samenwerking Ondersteuningsteam Kasterlinden met Onderwijscentrum Brussel en Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Veel scholen zoeken hoe ze het best kunnen omgaan met moeilijk leerlinggedrag. Verschillende ondersteunende diensten nemen daar een 
actieve rol in op. Goede samenwerking en afstemming tussen die diensten kan versterkend werken om de uitdagingen op school duurzaam 
aan te pakken.

Het ondersteuningsteam vroeg het OCB om elk met onze eigen expertise de handen in elkaar te slaan rond leerlingen met sociale en 
emotionele moeilijkheden. CLB n-Brussel en CLB Brussel GO! sprongen mee op de kar. 

Met de preventiepiramide als houvast gingen we anderhalf jaar aan de slag in drie secundaire scholen en vier basisscholen in Brussel. 

Door het proefproject hebben we veel geleerd en ontdekt. Daarvan maakten we een SWOT-analyse. 

Sinds het ontstaan van de ondersteuningsnetwerken een paar 
jaar terug, werken we steeds meer rond gedrags- en emotionele 
moeilijkheden en stoornissen (GEMS). We hebben oog voor de noden 
in de Brusselse scholen. We werken aan GEMS in onze reguliere 
werking. 

• Complementariteit van verschillende organisaties werkt 
versterkend.

• Er zijn veel GEMS-problemen, dus is een aanbod op 
beleidsniveau sterk gewenst.

• Het project werkt op het niveau van de klas, de leerlingen én 
de school. Het project koppelde het GEMS-thema aan een al 
bestaande structuur in de school.

• De preventiepiramide blijft een bruikbaar kader en gaf de 
ondersteuners een gemeenschappelijke taal.

• Het project creëerde een platform waar scholen zich gehoord 
voelen en constructief kunnen nadenken over GEMS.

• Het project zette schoolbreed denken over het thema in 
beweging.

• Sterk was ook de samenwerking met directe schoolpartners 
zoals de opvangwerking.

• De partners leerden elkaar beter kennen.

• Genoeg tijd en draagkracht vinden om diepgaand rond het 
thema te werken, is niet evident voor scholen.

• Een project op maat maakt dat er soms onduidelijkheden zijn 
over de inhoud, zowel voor scholen als voor ondersteuners.

• Het project draaide met eigen middelen van de twee 
organisaties waardoor het niet structureel verankerd was.

• Het traject is afhankelijk van externe factoren (zoals corona) 
en schoolinterne factoren (zoals beleidswissels)

• Werken rond GEMS is een werk van lange adem en de effecten 
worden pas écht zichtbaar op langere termijn. Dat vraagt veel 
doorzettingsvermogen.

• Werken rond GEMS is complex. Er zijn heel wat aspecten die 
werken als een ‘radarnetwerk’ en elkaar dus beïnvloeden.

• Goede en voortdurende verduidelijking van welke partner 
welke rol opneemt.

• Samenwerking met andere partners in Brussel.
• Zoeken naar een efficiënte manier om als partner nog meer te 

leren van elkaar en de juiste expertise boven te halen op het 
juiste moment.

• Ouders betrekken bij de aanpak van GEMS.

STERKTES

ZWAKTES BEDREIGINGEN

KANSEN

Daarnaast zien we dat het nodig is om out of the box te denken 
voor die doelgroep. Daarom werkten we de laatste twee schooljaren 
verschillende projecten uit in Brussel.
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We bezorgden de volledige analyse van het proefproject aan de beleidsstructuren. We dromen mee met de scholen van een duurzame plaats 
voor overkoepelend werken rond GEMS.

SWOT-analyse is een methode om sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of organisatie te evalueren met het oog  op 
strategische planning. 

Een greep uit de evaluaties van de scholen:

Sterktes

“De expertise van de verschillende instanties bij elkaar is 

volgens ons een grote meerwaarde. 

De ‘frisse kijk’ op bepaalde zaken die externe organisaties 

kunnen inbrengen, is ook een grote meerwaarde.“

“De expertise, het team, de communicatie, 
het loopt allemaal op een sterk ver-

bindend niveau. We voelen ons begrepen 
en gehoord. De samenwerking tussen 

OCB en ONW ligt in dezelfde lijn. Dat de 
taken zo verdeeld worden dat er een 
volledige bedekking is van de vraag.“

 Tips en verbeterpunten

“Meer tijd, meer overleg, meer opvolging 
van acties. Een schooljaar is vaak veel te 

kort om alles op poten te zetten. 
De observaties in bepaalde klasgroepen 

gelinkt aan onmiddellijke tips, die dan ook 
schoolbreed uitgewerkt kunnen worden.”

“Er een duurzame samenwerking van maken en leerkrachten 
er bij blijven betrekken 

(niet evident in de organisatie van de lessenroosters van 
leerkrachten in het secundair onderwijs).”
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GEMS Up-project

In de doelgroep van leerlingen met gedrags- en emotionele 
moeilijkheden en stoornissen (type 3) krijgen we vaak dringende 
vragen over gedrag van leerlingen waarvoor er nog geen gemotiveerd 
verslag is. Een degelijk Handelingsgericht Diagnostisch Traject 
doorlopen vraagt van het CLB de nodige zorg, tijd en samenwerking 
met leerling, school en ouders. We zien dat voor en tijdens dat traject 
een kans ligt om al een gepaste vorm van ondersteuning te bieden 
om de draagkracht te stimuleren. 

Samen met het CLB grepen we die kans om de vragen om te zetten 
naar een passend antwoord in de GEMS Up-projectwerking. Al doende 
onderzochten we wat werkt. Door de laagdrempeligheid en de nabije 
aanpak stapten ook ouders mee in het partnerschap.

We doen dat in het urenpakket dat we krijgen, wat betekent dat we 
het kleinschalig aanpakken. 

We gingen aan de slag met drie concrete projecten     >>>

NOOD

Nieuwe ideeën of mogelijke 
stappen om uit te proberen bij 
moeilijk gedrag. 

Beeldvorming, perspectief-
verbreding en diepgaand 
inzicht in de functie van gedrag 
en wat bepaald gedrag in stand 
houdt.

Ondersteuning bij concrete 
gedragsmoeilijkheden op 
leerling- en/of klasniveau in 
situaties waar er (nog) geen 
HGD-traject is.

PROJECT

Inspiratie en perspectief-
verbreding aan de hand van 
een intervisie.  

Gestructureerde intensieve 
AntecedentBehaviour- 
Consequence-observatie.
Vanuit de analyse kijken we 
naar de noden, de gewenste 
situatie en bespreken we een 
mogelijk actieplan.

Intensieve ‘extra paar handen’-
ondersteuning: 4 tot 8 weken 
een aantal dagdelen mee in de 
klas.

De evaluatie en analyse zijn te vinden in ons projectrapport op de website van Kasterlinden.

Een greep uit de feedback van deelnemers:

“We zijn erg tevreden over de 
suggesties tot acties die we 

kregen na observaties van ons 
lesgeven.

Die zetten we ondertussen al 
gedeeltelijk in.”

“We gaan verder aan de slag met alle 
tips en alle uitwerkingen. We nemen dat 

ook mee naar andere klassen.”

“Het project voldeed helemaal aan onze 
verwachtingen. Het was heel leerrijk. Ik zie 

geen groeipunten. Doe zo verder!”
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WEL IN JE VEL MET MEDITATIE

Het welbevinden van kinderen stimuleren: dat is het centrale doel van onderzoeksproject ‘Wel in je vel met meditatie’. Een honderdtal klassen 
in Vlaanderen en Brussel deden enthousiast mee met elke ochtend een meditatie in de klas. 

Initiatiefneemster Ramona Vanderswaelmen werkte samen met vier ondersteuningsnetwerken onder wetenschappelijke begeleiding van 
UGent en ondervraagt leerlingen en leerkrachten over hun welbevinden en het effect van meditatie. Het onderzoekstraject loopt volgend 
schooljaar verder. Ook Ondersteuningsteam Kasterlinden was met twee scholen betrokken bij het onderzoek. 

Meer informatie vind je op www.nanoemitch.com.

De ondersteuner van Ondersteuningsteam Kasterlinden:

Een leerkracht bezorgde ons deze feedback:

“Het is een tof project. Ik geloof heel hard in meditatie. Ik vind dat nuttig. 
Het project heeft nog groeikansen voor laagdrempelige administratie en 

communicatie. De deelnemers kregen een opleiding in meditatie en konden 
gebruikmaken van professioneel materiaal op een YouTubekanaal. Ook via 
Facebook konden ze ervaringen uitwisselen. Ik kijk ernaar uit om dit verder 

mee op te nemen en nog meer te leren over meditatie.”

“Ik doe zelf al weken mee op vrijdag en ik ben 
overweldigd van het effect. De rust waarmee die 

kinderen hun dag beginnen, is fenomenaal. Ik heb een 
steentje geworpen om het met die klas zeker verder 

te zetten en zo andere leerkrachten stilaan warm 
te maken voor meditatie. De leerkracht heeft haar 

klas gefilmd en het filmpje doorgestuurd naar haar 
directrice. Ook zij is enthousiast.”

“Je hoeft je gedachten niet volledig te “Je hoeft je gedachten niet volledig te 
beheersen. Je kunt gewoon stoppen met beheersen. Je kunt gewoon stoppen met 

ze jou te laten beheersen.”ze jou te laten beheersen.”
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9. PERSOONLIJKE GROEI EN 
    PROFESSIONALISERING

GROEI- EN EVALUATIEGESPREKKEN

De kracht van groei- en evaluatiegesprekken

Elke ondersteuner en coach is zijn eigen werkinstrument. 
In het schooljaar zoeken we in onze groeigesprekken samen naar een betere versie van onszelf. We verkennen in overleg met onze coach of 
onze directeur verschillende sporen: basishouding, visie, expertise en x-factor.

Door die groeigesprekken krijgt de collega zicht op zijn eigen sterktes, zijn groeikansen. 
Vanuit deze sterktes kan de collega zich verder ontplooien en groeien in zijn/haar job.

Wij plaatsen iedereen in zijn kracht!

Door op regelmatige basis feedback te geven werken we aan de persoonlijke groei van de ondersteuner.
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Basishouding
Gepaste attitudes, vaardigheden, competenties
Professionaliteit: met respect omgaan met alle betrokkenen.
Open communicatie: met leerling, ouders, school, CLB, externe partners.
Welbevinden: werkomstandigheden, sfeer, veilig nest, aanspreekpunt.
Afspraken nakomen: afspraken respecteren, stipt aanwezig zijn (op ondersteuningen 
en op overlegmomenten), scholen, leerlingen en coach waarschuwen bij veranderingen.
Administratie: ondersteuningsplannen en begeleidingsdossiers opvolgen, agenda, mails 
nakijken en beantwoorden, verslagen schrijven.
Passie en gedrevenheid: proactief initiatief nemen, betrokkenheid en engagement 
tonen, creatief en inventief zijn.
Flexibiliteit: flexibel omgaan met je agenda en planning.
Feedback: initiatief nemen om feedback te vragen, openstaan voor feedback, aan de 
slag gaan met feedback.

Visie
Visie kunnen bouwen en binnenbrengen in team
Wettelijk kader: M-decreet en ondersteuningsmodel vertalen in de praktijk, 
zorgcontinuüm toepassen, flexibele trajecten uitdenken, duurzaam ondersteunen (‘Wat 
blijft er over als je weg bent?’). Verschil tussen integratie en inclusie moet voelbaar zijn 
in de klas. 
Focus op oplossingen: doen wat werkt, complimenteren, mandaat krijgen, reflecteren, 
letten op taalgebruik, streven naar cocreatie, bottom-up werken met bevragende 
houding.
Handelingsplanning: ondersteuningsnoden vertalen naar SMART-doelstellingen, 
actieplan opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen (leerling- en leerkracht- of 
teamgericht).
Inclusie: hoe sta je daar tegenover? 

Expertise
Wettelijk kader: Doelgroep: rekening houden met de achtergrond van de doelgroep, met 
wat de doelgroep al kent, de motivatie om bij te leren, de groeimogelijkheden, investeren 
in specifieke doelgroep, halftijds of voltijds.
Coachende vaardigheden: onderling afstemmen en afspraken maken, motiveren, spel 
verdelen (oplossingsgericht), samen-verhaal schrijven met leerkrachten en partners.
Samenwerking met collega’s en coach: hoe deel je expertise en zet je die als team in? 
Ervaringen: successen, talenten, uitdagingen, behoefte aan ondersteuning en aan 
partners. 

X-Factor
• Groeimogelijkheden
• Jovialiteit
• Eerste indruk
• Jezelf en de visie verkopen
• Warmte
• Enthousiasme
• Inzet

X-Factor score: 

Huidige situatie:

Gewenste situatie:

Krachtbronnen:

Eerste stap:

Latere stappen:

Wat wil je nog kwijt? 
(Tips, pluimen, frustraties)

Wat heb je nodig? 
(Vorming, materialen)

Expertise score: 

Huidige situatie:

Gewenste situatie:

Krachtbronnen:

Eerste stap:

Latere stappen:

Wat wil je nog kwijt? 
(Tips, pluimen, frustraties)

Wat heb je nodig? 
(Vorming, materialen)

Visie score: 

Huidige situatie:

Gewenste situatie:

Krachtbronnen:

Eerste stap:

Latere stappen:

Wat wil je nog kwijt? 
(Tips, pluimen, frustraties)

Wat heb je nodig? 
(Vorming, materialen)

Basishouding score: 

Huidige situatie:

Gewenste situatie:

Krachtbronnen:

Eerste stap:

Latere stappen:

Wat wil je nog kwijt? 
(Tips, pluimen, frustraties)

Wat heb je nodig? 
(Vorming, materialen)
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AANVANGSBEGELEIDING

VORMINGSWEKEN

Onze ondersteuners zo krachtig mogelijk het werkveld insturen, dat is ons doel. Startbegeleiding is des te belangrijker omdat er geen 
opleiding voor ondersteuner bestaat.

In onze aanvangsbegeleiding zitten verschillende luiken:

• Aanvangsbegeleiding over praktische zaken: hoe werkt Kasterlinden?
• Aanvangsbegeleiding met de coach van het team: achtergrond en ontstaan, kaders, interne werking, verloop van een traject,  wegwijs 

op het digitale platform, schoolpartners
• Vijf sessies aanvangsbegeleiding over overkoepelende thema’s in de ondersteuning

 – Visie op Inclusie en M-decreet + regelgeving
 – Zorgcontinuüm en redelijke aanpassingen
 – Handelingsgericht werken 
 – Coachende, luisterende houding 
 – Ondersteuningsplan en doelen opstellen

• Aanvangsbegeleiding over de verschillende doelgroepen
• Een peter of meter om iedere nieuwe ondersteuner het eerste jaar mee op weg te helpen
• Mogelijkheid om mee te lopen op de campus in de vormingsweek

We willen toonaangevend en mee zijn met de recentste ontwikkelingen. Levenslang leren houdt ons scherp en verhoogt de motivatie van 
iedereen. Daar gaat het ook om in onze vijf vormingsweken (een voor elke vakantie) met een evenwichtig aanbod in deze clusters: 

“Superinteressant, fijn ook om collega’s te ‘zien’. 
In de aanvangsbegeleiding ontmoet je andere 
starters, waardoor je ervaart dat die ook met 

vragen en twijfels zitten. Je krijgt tips, veel 
waardering van iedereen, heel positief en veilig. Ik 

mag zijn wie ik ben.” 

Annelies VH

KADERS
inclusie, oplossingsgericht werken, 

handelingsgericht werken en 
handelingsplanmatig werken,

de golden circle

VAN THEORIE
NAAR PRAKTIJK
IAC, ondersteuningsplan,

differentiëren in het secundair,
good practices delen ...

COACHING
omgaan met weerstand, 

verbindend communiceren ...

JOBTOOLS
ICT-vaardigheden, zelfzorg, 

Nederlands toegankelijk maken ...

Daarnaast is er in de vormingsweek kans om mee te lopen op onze eigen campus. Ondersteuners duiken een dag mee in de klaspraktijk van 
een BuO-klas en gaan daar participerend observeren.

Om duurzaam leren te realiseren, zijn er naast de losse vormingen ook trajecten, gespreid over de verschillende weken. Om een thema grondig 
uit te spitten en verder te verdiepen of te verbreden. 
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De inhoud van de vormingsweken is gebaseerd op de behoeften die ondersteuners en coaches zelf aangeven en op onze continu evoluerende 
realiteit: wetgevend kader, maatschappelijke tendensen zoals de digisprong ... Na elke vormingsweek vullen ondersteuners en coaches een 
evaluatie in die we meenemen naar latere vormingsweken.

Voor de vormingen werken we niet alleen met externe trainers. We delen en inspireren elkaar ook vanuit onze eigen praktijk. We leren van 
en met elkaar.

Omdat we willen dat ondersteuners echt aan de slag gaan met wat ze in de vormingsweken leren, kiezen alle ondersteuners uit het aanbod 
wat ze nodig hebben vanuit hun eigen POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Zo leren we nog meer met effect op de praktijk.

Een greep uit het aanbod van dit jaar: 
 

Blended
learning

Traject
Innerlink

(coaching)

Traject
Schoolmakers

(differentiëren
in het secundair)

Ondersteunen
in tijden van crisis 

Traject
Nieuwe autoriteit

Van leerlinggericht naar
leerkrachtgericht werken

Curriculumrealisatie
in de lagere school

Korte ochtendsessieszelfzorg:
te(rug) recht, yoga tegen een zittend gat

Start to UDL

Wat roepen de vormingsweken bij jou op?
De vormingsweken zitten vol interessante vormingen. Ik heb zelf 
wat keuzestress omdat je niet alles kunt volgen en er zoveel 
interessante dingen in het aanbod zitten. Het is fijn om naast het 
ondersteunen de kans te krijgen om iets nieuws te leren of om je 
te verdiepen in een onderwerp dat je al kent.

Wat vind je van het aanbod?
Naast de vormingen is meelopen op de campus ook heel waardevol. 
Door corona kon dat voor mij jammer genoeg niet doorgaan, 
maar ik vind het super dat het nu weer kan. Er wordt van ons 
als ondersteuner verwacht om expertise uit het buitengewoon 
onderwijs naar het gewoon onderwijs te brengen, terwijl niet 
alle ondersteuners – zoals ikzelf – ooit zelf in het buitengewoon 
onderwijs gestaan hebben.

Ook de trajecten vind ik een groot pluspunt. Dat is echt ideaal om 
je te verdiepen in een onderwerp of in een methodiek zoals ‘Nieuwe 
autoriteit’. Zo leer je duurzaam en in de diepte. De losstaande 
vormingen vind ik handig om af en toe eens iets op te frissen of 
om een onbekend thema of methodiek te leren kennen.

Hoe maak je je keuzes?
Als bepaalde ondersteuningen dringend zijn, krijgen die nog altijd 
voorrang in de vormingsweken. Ik probeer een goed evenwicht 
te zoeken en flexibel te werken zodat dat niet in het nadeel is 
van mijn begeleidingen. Een traject kies ik op basis van wat ik 
superinteressant vind: kan ik me vinden in of sta ik achter 
bijvoorbeeld een bepaalde methodiek en waar wil ik me verder in 
verdiepen?
Ik kies altijd onderwerpen waarmee ik ook effectief aan de slag ga. 
Anders merk ik dat die informatie toch vaak verloren gaat.

Interview met ondersteuner Stacy Vermeulen

“Ik heb zelfs wat keuzestress”“Ik heb zelfs wat keuzestress”
Stacy Vermeulen is ondersteuner in het GEMS Up-project en 

in de brede types regio Molenbeek-Ganshoren 
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TRAJECTEN: IAC/ SMOG

Spreken Met Ondersteuning van 
Gebaren (SMOG)
 
Communicare (Latijn) betekent: iets gemeenschappelijk maken. In 
communicatie wisselen we betekenissen uit door te reageren op. 

com·mu·ni·ca·tie de 
(…) verbinding; (gelegenheid tot) uitwisseling van gedachten;

het geestelijk met elkaar verkeren 
(Van Dale. Groot woordenboek van de Nederlandse taal)

Bij veel van onze leerlingen loopt communicatie met de omgeving 
niet altijd vanzelf. Om te communiceren, moet je heel wat technieken 
en vaardigheden beheersen. 

Meestal helpt een vorm van ondersteunende communicatie. Het 
vraagt deskundigheid om op maat van de leerling op zoek te gaan 
naar een communicatievorm of –methodiek die op dat moment het 
meest geschikt is. 

SMOG

SMOG helpt kinderen, jongeren en volwassenen met communicatie-
problemen om zich verstaanbaarder uit te drukken, hun omgeving 
beter te begrijpen en helderder te communiceren. 

Door spraak en gebaren te combineren, maakt de spreker zich vlot 
verstaanbaar. Het is een spreekstijl met eenvoudige taalconstructies 
en een trager spreektempo, aangevuld met gezichtsexpressie en 
lichaamstaal waardoor de gebaren nog meer inhoud en betekenis 
krijgen.

Bij ondersteuningsteam Kasterlinden volgden vorig schooljaar enkele 
enthousiastelingen de SMOG-cursus voor professionelen. Ze richtten 
samen het SMOG-team op. 

Corona leerde ons creatief om te gaan met digitale tools en zo 
ontstond een screencast, waar elke ondersteuner uit het netwerk 
toegang toe heeft.

Sinds dit schooljaar verzorgt het SMOG-team ook initiaties voor 
scholen waar nog geen officiële SMOG-begeleider is in het netwerk 
rond het kind. We gaan luisteren in de scholen en bieden een 
theoretisch kader zodat de keuze om SMOG op te starten wel-
overwogen en doordacht is. 

Na de initiatie zorgen we op school voor materiaal op maat en voor 
procesbegeleiding. We begeleiden de leerling én zijn netwerk om de 
gebaren aan te leren, in te oefenen en levend te houden.

4
scholen en hun teams

kregen een initiatie
op maat van een leerling (kleuter en lager)
uit verschillende doelgroepen (T2 en T9). 

Verschillende leerkrachten
(klasleerkracht, zorgcoördinator,
turnleerkracht, zorgleerkracht)
én ouders en familie
volgden de initiatie.

 

Ze leerden 3 tot 9 functionele 
gebaren of concepten.

 

2 in Brussel / 1 in de rand / 1 in regio Scoop

 

Type 9Type 2

Twee scholen kregen een vervolgsessie.
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IAC (Individueel Aangepast Curriculum)

Een IAC (Individueel Aangepast Curriculum) is vrij nieuw in het onderwijs. Het is bij wet verplicht wanneer een leerling in Fase 3 van het 
zorgcontinuüm terecht komt en in het bezit is van een Verslag van M-decreet. Veel scholen zijn hier nog erg zoekend in en dan wordt er vaak 
naar de ondersteuner gekeken bij het opstellen van zo’n IAC.

Wij hebben afgelopen schooljaar (20-21) heel wat ondersteuners bevraagd, werkten nauw samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst 
(PBD) van OVSG en GO!, bekeken de regelgeving en verkenden wat onze rol als ondersteuner dan precies is bij een IAC. 

De output van deze bevragingen in combinatie met het jaartraject IAC (gegeven door PBD) bracht ons vandaag bij een mooie vorming waarbij 
we samen intervisie doorlopen met ondersteuners die een IAC-traject begeleiden- aan de hand van deze zelf ontwikkelde tools.

We toetsten natuurlijk al die output af bij een groepje enthousiaste-lingen voordat we alles introduceren in het hele netwerk. We hielden 
vast aan wat we belangrijk vinden: duurzaamheid, gedeelde verantwoordelijkheid en bouwen aan een meer inclusieve context voor onze 
leerlingen. 

We willen vooral onze scholen, als eigenaar van het zorgtraject van de leerling, geruststellen, informeren en inspireren in hun handelingsplanning. 

Resultaten van de enquête na de IAC-sessie
Dit is wat opkwam bij de ondersteuners die de vorming over IAC volgden. Hoe groter het woord, hoe vaker het voorkwam.

Een screencast waarbij we 
heel wat kader schetsen en 

vertrekken vanuit onze 
Golden Circle

Een kijkwijzer waarbinnen 
we het proces bekijken en 
dan vooral inzoomen op 
onze rol en die van de 

partners

En last but not least een 
mooie databank met reeds 

opgestelde IAC’s die ter 
inspiratie kunnen dienen

Wat voel je bij ‘IAC’
na deze sessie?

“Ik wou mezelf versterken in een IAC, omdat ik er zelf weinig tot geen 
ervaring mee had. Ik wou naast de theoretische kaders horen hoe 
andere collega’s dingen concreet aanpakken en tips krijgen. Ik vind 
het ook boeiend om mee na te denken over een casus van iemand 
anders. Win-win! :-) ” 

Nelleke Heyvaert
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10. KWALITEIT ONTWIKKELEN

Interne enquête
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Digitale ondersteuning leerling

Digitale lk ondersteuning/overleg

Digitale infosessie aan het team
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Tijdsbesparend Makkelijker plannen
Vlotter E�ciënter Flexibeler

Wat zijn positieve effecten van digitaal werken 
of overleggen?

Het Ondersteuningsnetwerk Kasterlinden legt de lat hoog voor de kwaliteit van ondersteunen.

We gaan voor blijvende kwaliteitsgroei van onze organisatie en onze ondersteuners. Dat doen we door enquêtes, door de luisteren naar de 
stem van de ondersteuner, door doelgroepwerking en infodagen.

Elk jaar organiseren we een interne enquête. Bottom-up werken zit in het DNA van Kasterlinden. We vinden het belangrijk om ieders stem 
mee te nemen zodat we een gedragen en professionele cultuur ontwikkelen.

Met de resultaten geven we onze werking verder vorm. Ze monden uit in een jaarplan.
De jaarlijkse enquête is ook het moment om een stand van zaken op te maken, om voeling te krijgen met wat er werkt, wat er niet werkt, 
en waar we meer van moeten doen. 

In de enquête stellen we 55 vragen over onze hele werking, over welbevinden, teamoverleg voor korte en brede types, doelgroepoverleg, 
schooloverleg, persoonlijke expertise en groei. 

Resultaten die we meenemen om volgend schooljaar mee aan de slag te gaan.

Inzoomen op bepaalde methodes, 
methodieken, boeken, materiaal. “In 

de mediatheek zitten massa’s ‘dingen’ 
die ik niet ken en die waarschijnlijk erg 
interessant zijn om te gebruiken. Het 

zou leuk zijn om eens te snuisteren in al 
die materialen met iemand die die ze al 

eerder gebruikte.”

Welke hulpmiddelen gebruiken andere 
collega’s? Hoe werken ze daarmee in de 
klas? Hoe nemen ze de leerkracht mee?

“Voor mij blijven de doelenboeken nog 
altijd een gruwel om mee te werken (ook 
al zie ik het nut er zeker van in). Hoe je 

dat concreet, handig en relevant gebruikt 
om doelen te selecteren voor een flexibel 

traject of een IAC, is voor mij nog altijd 
niet evident.”

Wat heeft er gewerkt?

Digitaal werken

Wat wil je graag behouden?
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Stem van de ondersteuner

Met de stem van de ondersteuner gaan we aan de slag met de prioriteiten van het afgelopen schooljaar, zoals de iPads en de verhuizing.

“In je prioriteiten investeer je extra tijd en extra geld. Dat zien we terug in onder andere deze dag.” 

“We gaan samensamen op zoek naar wat nodig is om een nog sterker ondersteuningsteam te vormen.”

VERHUIS CAMPUS KASTERLINDEN NAAR TECHNOLOGIESTRAAT:
STEM VAN DE ONDERSTEUNER 
 
TEAM: BRUSSEL OOST

 Wat is voor jullie belangrijk als we verhuizen?
• Denk aan wat je hier apprecieert en wat je wil meenemen
• Wat is voor jou belangrijk op een werkplek

Grotere lokalen om te vergaderen maar evenzeer 
kleinere plekken om te werken of 1/1 gesprekken te 
voeren.

Een plek om samen te komen en te eten. 

Logischerwijs is dit ook de plek waar ons secretariaat 
gevestigd is.

Ons logo moet visueel zichtbaar zijn.

De mediatheek niet vergeten mee te verhuizen. 

Grote ijskast en lekkere koffie.

Materiaal voor eigen gebruik daar te verkrijgen: 
schriften, papier, balpennen, markeerstiften, 
lamineerhoezen, potloden, gommen.

Parkeerkaart/-plaats

Het doel van deze dag is jullie stem te laten horen. Jullie geven het startpunt van onze werking voor 
volgend schooljaar. We vinden input heel belangrijk, ook in de loop van het jaar. We hebben jullie 
stem nodig. Ook om de vormingsweek te evalueren en inclusie uit te dragen. Met de Padlet geef je 
input.



Kasterlinden Jaarverslag 2020-2021 49

Doelgroep in de kijker: Type 2
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KINDEREN MET EEN MATIGE TOT ERNSTIGE VERSTANDELIJKE BEPERKING

Ondersteunende communicatie 
• Aanpassingen door concrete voorwerpen, visuele of auditieve 

ondersteuning of bij sensorisch gevoelige kinderen structuur 
aanbrengen door geuren te gebruiken

• SMOG

Aantal leerlingen

• We zijn een gemotiveerd team met het hart op de   
juiste plaats.

• Samen zijn we krachtig.
• In overlegmomenten is er een veilige sfeer van 

vertrouwen.
• Fouten maken mag.
• We vieren elk succes, groot en klein.

STERKTES

“Ik zou zeggen: start op een heel 
gevoelige manier. Veel observeren en het 

ritme van de school, van de leerkracht 
en van de leerling herkennen.”

Deborah

Ondersteuningsteam Kasterlinden komt dit schooljaar voor het vijfde 
jaar op rij tegemoet aan de noden van onze scholen over werken met 
kinderen met een algemene ontwikkelingsachterstand, een matige 
tot ernstige verstandelijke beperking.

Waarom?
Het is onze droom om onze type 2-leerlingen, hun ouders en de 
schoolteams op hun weg naar inclusie te inspireren, begeleiden, 
waarderen en vooral goesting te geven om dat samen stap voor stap 
waar te maken. 

Wat?
Een kleine greep uit wat onze ondersteuners toepassen
Gerichte methodes introduceren in de klas: rekenlijn, leespraat

Aanpassingen in de omgeving
Aangepast meubilair en andere hulpmiddelen zoals schrijfhulpjes, 
stempels, antislipmat, groter en zwaarder materiaal om mee te 
werken en spelen
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47
ingeschreven
deelnemers

23
aantal

deelnemers

Infodag Type 2

We hadden dit schooljaar onze eerste (online) infodag op 
25 februari van 9 tot 12 uur voor de schoolteams (zorgcoördinator 
en klasleerkrachten) en één CLB-medewerker. 

Waar denk je aan bij kinderen met een verstandelijke 
beperking of een algemene ontwikkelingsachterstand?

onwikkelingsachterstand

eigen leefwereld

ondergemiddeld IQ

ZELFREDZAAMHEID
aangepaste zorg

onvoorspelbaar gedrag

hulpmiddelen

geen getuigschrift

uniek

op alle vlakken

kinderlijk

OP MAAT WERKEN

meer tijd nodig

ondersteuningsnetwerk

MINDER KANSEN

aangepast leertraject

buitengewoon onderwijs

realiteit anders ervaren

niet op onwikkelingsniveau

uitdaging rond zelfredzaamheid

UITDAGINGEN ROND COMMUNICATIE

andere manier van denken

liefde geven en krijgen

cognitief minder sterk

mentale achterstand

stoornis cognitieve functie COMPLEX
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Evaluatie infodag: 10 antwoorden

In welke mate was de infodag een meerwaarde voor u? (1 = geen meerwaarde) 

7,5/10

Wat maakt dat u dit cijfer geeft?

• “Ik kreeg een kijk achter de schermen.”         

• “Het was vooral heel algemeen, ik had graag een hele bijscholing over type 2 gehad.”

• “Ik vond dat er veel van toepassing was op het lager of secundair. Ik had graag wat meer voeling gehad met wat ik nodig heb als 

kleuterleerkracht.”

• “Het was een heel interessante uiteenzetting met een duidelijk beeld over type 2.”

• “Goede balans tussen theorie en praktische voorbeelden. Ook goed overzicht van wie welke stappen moet zetten: school, CLB, ONW. 

       En Padlet is ook een meerwaarde.”

• “Was een heel leerrijke bijscholing.”

• “Interessante informatie. Ik heb zelf geen ervaring met leerlingen type 2. Ik miste wel wat meer toelichting en voorbeelden over 

concreet materiaal. Veel theorie en minder praktische dingen.”

Noem drie dingen die u meeneemt, gaat uitproberen of doorvertelt aan een collega.

• “De praktijkvoorbeelden – nog eens samenzitten met sommige ouders.”
• “De snoezelruimte – picto’s.”
• “Handige hulpmiddelen om ook toe te passen in het gewone onderwijs.”
• “Het is belangrijk om het kind te helpen op ZIJN maat en tempo om verder te kunnen ontwikkelen.”
• “De Padlet.” 
• “Het netwerk van de leerlingen overzichtelijk in kaart brengen en zorgen dat alle ondersteuners op dezelfde lijn zitten.”
• “De rekenlijn met matchen, kiezen en benoemen. De werkdozen. En heel wat materiaal uit de materialenbeurs: zo handig, die 

overzichtjes en ideetjes.”
• “Niet focussen op wat hij niet kan maar op wat hij wel kan.” 

Hebt u suggesties om de vorming aan te passen (inhoud bij te voegen, weg te laten) of andere tips?

• “Misschien een aparte vorming voor zorgcoördinatoren en voorbeelden uit de klas voor de leerkrachten.”
• “Misschien al sneller interactiever.”
• “Misschien opgesplitst met meer suggestie of toegespitst op lager en secundair apart.”
• “Nee, het was zeer zeker in orde.”
• “Casussen delen met de anderen en horen hoe zij omgaan met hun kind in de klas.”
• “Heel goed opgebouwd. Dank daarvoor. Blijft jammer dat het online moest;-).”
• “Meer concrete voorbeelden met toelichting over materiaal in de omgang met leerlingen met type 2. Het ging naar mijn mening ook 

heel erg snel als je zelf nog niet veel weet over type 2. Dat maakte het soms moeilijk om te volgen.”

infodag 
type 2

Hoe een
snoezelruimte inrichten?
Elk deelt zijn ervaringen 

in inzichten.
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Leerkrachtgericht en duurzaam werken, flexibel

In de omzendbrief lezen we dat het ondersteuningsnetwerk tot doel 
heeft om, 

“door middel van expertisedeling in cocreatiecocreatie, kinderen en jongeren 
met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning 
te bieden in de klasin de klas en de betrokken leerkrachten te ondersteunen leerkrachten te ondersteunen 
en competent te makenen competent te maken met en voor deze ondersteuningsnood”. 

Om dat doel te bereiken, wil het ondersteuningsteam Kasterlinden 
vooral leerkrachtgericht, duurzaam en flexibel werken. 

• Ondersteuningsmomenten plannen we in onderling overleg. 

• Meer of minder ondersteuningstijd, afhankelijk van de concrete nood 

• Gelijkaardige noden bundelen op klas- of schoolniveau is mogelijk. 

• Elk regioteam brede types gebruikt zijn ondersteuningstijd maximaal door te verdelen op basis van het 
solidariteits-principe. Concreet betekent dat we niet-gebruikte uren van de ene school doorgeven aan een 
school met hoge nood. 

• In de kleine types is er een hoofdelijke telling. Toch vertrekken we maximaal van de noden van de leerling en de 
leerkracht. Samen met de leerkracht bekijken we op basis van de noden de frequentie van de ondersteuning en 
de ondersteuningstijd. Dat kan altijd in samenspraak veranderen.

Door ons flexibel op te stellen, slagen we erin efficiënter te werken.

Hoe we dat doen?

Flexibel zijn is eigen aan de ondersteuner, zowel in zijn agenda als in 
de omgang met scholen en leerkrachten. Als de nood op een bepaald 
moment hoger is bij een leerling, dan krijgt die prioriteit.

In dit hele verhaal staan de leerling en de leerkracht centraal. Van 
daaruit stellen we samen met de leerkracht doelen op waarmee de 
leerkracht, het schoolteam klasbreed en zelfs schoolbreed verder 
kunnen als de ondersteuner er niet is. Zo maken we de ondersteuning 
duurzaam.
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11. BLIK OP DE TOEKOMST

Verhuis

Volgend schooljaar 2021-2022

Nieuw decreet

Het plan is dat we definitief verhuizen in de zomer van 2022. De 
eerste ontwerpen maken ons alvast enthousiast om van de nieuwe 
werkplek een echte thuis te maken voor iedereen. Voor onze 
voortdurend groeiende en veranderende werking hopen we een plek 
te mogen ontwerpen en bouwen, aangepast aan de eigenheid van 
onze organisatie. We gaan de uitdaging alvast met heel veel ‘goesting’ 
en enthousiasme aan. 

HET NIEUWE DECREET ZIT ERAAN TE KOMEN.
Ondersteuningsteam Kasterlinden kijkt vol spanning uit naar wat er op ons afkomt en we zullen dat met de 

altijd aanwezige energie en flexibiliteit uitvoeren.

INTERNE STRUCTUUR, DE ALGEMENE PRINCIPES BLIJVEN

Algemene pricipes (breed en klein);
• We gaan voor lokaal beleid, regionale verankering.
• We gaan voor beheersbare structuren.
• We gaan voor logische gehelen.
• We blijven gaan om de lat professioneel (expertise) en menselijk (binnen dit kader) hoog te leggen.

Middenkader = max 10% van onze werking.
We trekken in de eerste plaats de kaart van de nesten en algemene omkadering.

© CLB N-Brussel - Lander Loeckx

We hopen een werkplek te kunnen uitbouwen, 
aangepast aan de eigenheid van onze organisatie.
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Dromen

In september 2020 vroeg de overheid naar onze aanbevelingen voor het toekomstige decreet. Alle ondersteuners gingen toen dromen.

WILD. EN OUT OF THE BOX. 

We noteerden onze gewenste situatie en dromen hardop. 

WE DROMEN VAN STABILITEIT

Statuut voor de ondersteuner

We dromen van toekomstperspectief in onze job. Er is momenteel 
geen vooropleiding en ook geen statuut. We kunnen nu geen 
anciënniteit opbouwen of vastbenoemd worden. Geef ons duidelijke 
arbeidsvoorwaarden en bied ons toekomstperspectief. Maak het 
aantrekkelijk om als paramedicus, psycholoog of orthopedagoog 
in het onderwijs te werken. Multidisciplinair werken is echt een 
meerwaarde. 

WE DROMEN VAN UNIFORMITEIT TUSSEN BREDE EN 
KLEINE TYPES

Een tweesporenbeleid is erg verwarrend voor scholen. Het 
aanmeldingssysteem en het tijdstip van aanmelden verschilt. Ook 
legt een tweesporenbeleid extra druk op de pedagogische werking 
van de scholen voor buitengewoon onderwijs. We dromen ervan om 
de organisatie voor alle types zelf in handen te nemen.

WE DROMEN VAN CORRECTE OMKADERING

Als ondersteuningsnetwerk hangen we nauw samen met het 
buitengewoon onderwijs om expertise te delen en samen te werken. 
Maar ons werkveld ligt in het gewoon onderwijs. Dat vraagt dus een 
eigen werking met eigen noden die de juiste omkadering vragen.
We dromen als organisatie van genoeg middelen voor administratie, 
aanvangsbegeleiding, ICT, coaching en personeelsbeleid.

WE DROMEN VAN INCLUSIE

Een gedragen visie op inclusief onderwijs

Iedere mens verdient het om gezien te worden, erkend in zijn noden 
en onvoorwaardelijk gestimuleerd en ondersteund. Ondersteuning 
opgedeeld in de fases van het zorgcontinuüm is verhelderend voor 
de rolverdeling. Anderzijds dromen we ervan dat ondersteuning die 
opdeling overschrijdt en dromen we van een samen-verhaal in alle 
fases van het zorgcontinuüm. De leerling, de leerkracht en hun klas 
en school bekijken we integratief in een inclusief verhaal.

WE DROMEN VAN SAMEN

Garantie op continuïteit en stabiliteit voor de ondersteuning

We dromen van genoeg tijd en geld om samen te werken met onze 
leerkrachten en teams. Leerkrachtgericht werken en leerkrachten 
coachen vraagt heel wat inspanning voor alle partijen en lukt 
alleen als we genoeg tijd krijgen in de klas. Vooral in het secundair 
onderwijs, waar we verschillende vakleerkrachten hebben, zijn meer 
uren geen overbodige luxe. Een beperkt aantal scholen zorgt voor 
meer ruimte om tot een breder perspectief en meer gedragen acties 
te komen. 

WE DROMEN VAN GELIJKE KANSEN VOOR ELKE 
LEERLING

Gelijke financiering voor gelijke ondersteuningsbehoeften

Elk kind heeft unieke ondersteuningsbehoeften, die kunnen 
verschillen in eenzelfde type. We dromen van gelijke financiering voor 
leerlingen met een gemotiveerd verslag in gewoon en buitengewoon 
onderwijs. Hoe geweldig zou het zijn dat de in kaart gebrachte 
ondersteuningsbehoeften het criterium zouden zijn om budget toe 
te kennen.



Never let it be said that to 
dream is a waste of one’s time, 
for dreams are our realities in 

waiting. 

In dreams, we plant the seeds of 
our future.

(Auteur onbekend)
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