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Beste
Vanaf 1 september 2017 trad een nieuw ondersteuningsmodel in werking om scholen basis- en secundair onderwijs te
ondersteunen in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Het ondersteuningsmodel is georganiseerd volgens twee sporen:
 Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type
basisaanbod, type 3 (emotionele of gedragsstoornis)of type 9 (autismespectrumstoornis). Hiervoor worden
de scholen gewoon onderwijs ondersteund door het ondersteuningsnetwerk.


Ondersteuning van scholen voor gewoon onderwijs met leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2
(verstandelijke beperking), type 4 (motorische beperking), type 6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve
beperking of spraak-of taalontwikkelingsstoornis). De scholen voor gewoon onderwijs kiezen samen met de
ouders voor een ondersteunende school buitengewoon onderwijs. Binnen de regelgeving wordt een
netoverschrijdende samenwerking voorzien (katholiek onderwijs, gemeenschapsonderwijs, onderwijskoepel
van steden en gemeenten en provinciaal onderwijs, vrij gesubsidieerd onderwijs).

Wij bieden handicapspecifieke ondersteuning aan leerlingen, leerkrachten én schoolteams. Er wordt vertrokken van de
opvoedings-en onderwijsbehoeften en vanuit onze specifieke expertise zoeken we naar een passend antwoord.
Verdere informatie rond aanmelding, registratie in Discimus en opstart kan u terugvinden in het stappenplan
hieronder en de folder in bijlage.
Mocht u hierover vragen hebben, kan u ons altijd contacteren.
Wij kijken uit naar een boeiende samenwerking.





Type 4 Windekind (BaO 25891 en SO 27722)
Type 6 Ganspoel (BaO 25941)
Type 6 KIWoluwe, BuSO Ganspoel (SO 137431)
Type 7 KIWoluwe (BaO en SO 25288)






windekind.t4@ondersteuningtype467.be
ganspoel.t6@ondersteuningtype467.be
kiwoluwe.t6@ondersteuningtype467.be
kiwoluwe.t7@ondersteuningtype467.be
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Registratie type 4 - 6 - 7 in Discimus

Hoe gaat u te werk om ondersteuning aan te vragen voor leerlingen voor de types 4, 6, 7 voor het
komende schooljaar vanaf 1 september 2019?

● Maak een lijst van alle leerlingen type 4, 6, 7 van uw school die beschikken over een
geldig:
- gemotiveerd verslag
- verslag
- oud inschrijvingsverslag.
● Duid per leerling in het softwarepakket van uw school aan met welke school voor
buitengewoon onderwijs u wil samenwerken voor de ondersteuning van deze leerling. Via
DISCIMUS wordt de informatie doorgestuurd naar het departement Onderwijs = AGODI.
Scholen voor buitengewoon onderwijs ontvangen ondersteuningsmiddelen op basis van de
aangemelde leerlingen via Discimus op de teldatum van 1 oktober 2019 en van 1 februari
2020.
● Deel deze keuze ook mee aan de desbetreffende school voor buitengewoon onderwijs.

Opstart ondersteuning type 4 - 6 - 7
Om de ondersteuning vlot te kunnen starten, vragen wij om via mail bij de desbetreffende school
voor buitengewoon onderwijs aan te melden.
De contact gegevens vindt u per type op de folder in bijlage.
-

Reeds gekende leerlingen met (blijvende) ondersteuningsnood, bij
voorkeur uiterlijk vóór het einde van het schooljaar doorgeven.

-

Nieuwe aanmeldingen in de loop van het schooljaar, best onmiddellijk
doorgeven.

Voor meer info hieromtrent verwijzen we door naar de omzendbrief: https://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15071#2-5

Neem bij twijfel gerust contact met de coördinator van het ondersteuningsteam type 4, type 6 of type 7.
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