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Informatie over ondersteuningsnetwerk De Accolade Waas & Dender 
 
 
Beste ouder(s), 
 
Vanaf 1 september 2017 zijn er ondersteuningsnetwerken en expertisenetwerken 
(*)  gestart in Vlaanderen. Deze netwerken bundelen de expertise van gewone en 
buitengewone scholen.  Zo kunnen kinderen en jongeren met specifieke 
onderwijsbehoeften en hun leraren(teams) op scholen nog beter ondersteund 
worden.  
Elke school is aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk. Voor de school van uw 
kind is dit het ondersteuningsnetwerk De Accolade. 
 
 
Wanneer wordt ondersteuning van De Accolade gevraagd? 
 
De school voorziet een goed zorgbeleid voor elke leerling. De bedoeling van dit 
zorgbeleid is elke leerling in de school zoveel mogelijk kansen tot ontwikkelen te 
bieden. Voor kinderen die het nodig hebben, worden extra maatregelen genomen 
door de leerkracht en de school.  
 
Soms hebben leerlingen en de leerkrachten meer hulp en specifieke ondersteuning 
nodig. Het CLB start dan een traject op en onderzoekt samen met de ouder(s), de 
school en indien mogelijk de leerling zelf, wat precies de onderwijsbehoeften en 
ondersteuningsnoden zijn. 
 
Indien nodig krijgt een leerling op het einde van het doorlopen traject een 
(gemotiveerd) verslag M-decreet type basisaanbod, type 3 (emotionele of 
gedragsstoornis), type 7 (spraak- of taalstoornis), type 9 
(autismespectrumstoornissen), van het CLB. Dan kan er door de school beroep 
gedaan worden op De Accolade.  

 
Ondersteuners op school 
 
De ondersteuning van de Accolade wordt geboden door ondersteuners die de 
nodige expertise hebben voor de gestelde vraag. Zij delen deze kennis en expertise 
graag met het gewoon onderwijs. 
De extra ondersteuning kan leerlinggericht zijn, maar is ook bedoeld om de leraar 
of het lerarenteam te ondersteunen zodat ze beter kunnen inspelen op de noden 
van de leerlingen.  



Daardoor kan het zijn dat er in de klas van je kind een ondersteuner aan de slag 
gaat voor een bepaalde periode.  
 
 
Ondersteuning wordt meer flexibel en op maat 
 
In tegenstelling tot vroeger, bepaalt de overheid niet langer het aantal uren per 
week en ook niet meer het aantal schooljaren dat er ondersteuning wordt ingezet. 
De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden 
aangevraagd door de school. Ze kan zelfs onderbroken worden en later opnieuw 
worden opgestart. Het ondersteuningsnetwerk engageert zich een gepast aanbod 
aan ondersteuning te voorzien. 
 
 
Wat met GON (Geïntegreerd Onderwijs)? 
 
Misschien kreeg je zoon of dochter tijdens het vorige schooljaar of vroeger al extra 
ondersteuning via GON-begeleiding. Als je kind nog steeds behoefte heeft aan 
begeleiding, dan kan de ondersteuning verdergezet worden. Het 
ondersteuningsnetwerk vervangt als het ware de GON-werking.  
 
De aanvraag voor ondersteuning werd normaal gezien al in orde gebracht door de 
school van je kind. Indien dit nog niet het geval is, en er toch nog 
ondersteuningsnoden zijn, kan een aanvraag op elk moment in het schooljaar 
gedaan worden. Ga hierover gerust in gesprek met de school en het CLB. Zij 
kunnen zorgen voor een aanvraag bij De Accolade.  
 
 
Wat wordt bedoeld met expertisenetwerken? (*) 
 
Leerlingen met een verslag M-decreet type 2 (matig tot ernstige verstandelijke 
beperking), (gemotiveerd) verslag M-decreet type 4 (motorische beperking), type 
6 (visuele beperking) of type 7 (auditieve beperking) kunnen blijvend beroep doen 
op specifieke ondersteuning door scholen voor buitengewoon onderwijs met een 
ondersteuningsaanbod voor deze types.  
 
 
Indien je vragen hebt of meer info wenst, kan je altijd terecht bij de school, het 
CLB of het ondersteuningsnetwerk De Accolade. Zij helpen je graag verder.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het team van De Accolade 
 
www.deaccolade.be 
info@deaccolade.be 
09/346 90 08 
 
 
 
 


