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1 Algemeen 

Als ondersteuner in het expertisenetwerk type 4 werk je samen met leerkrachten(teams) 

vanuit gewoon onderwijs trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te 

komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in 

het gewoon basis en secundair onderwijs. Hierbij wordt de focus gelegd op ondersteuning in 

fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm. De samenwerking situeert zich op leerling-, leerkracht-, 

en teamniveau. Het expertisenetwerk tracht samen met de ondersteuningsnetwerken een 

hefboom te zijn om leerkrachten te versterken in het omgaan met leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften. 

2 Prestatieregeling en aanstelling 

Onderwijzer/leraar ASV/BGV en paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en 

orthopedagogisch personeel: 

● Hoofdopdracht: 22 lestijden/lesuren van 50 minuten ondersteuning van onderwijzend 

personeel en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

● Schoolopdracht: 26 klokuren waaronder professionalisering, overleg en samenwerking, 

coördinatietaken en dienstverplaatsingen 

● Opdracht: oudercontacten, personeelsvergaderingen,  

Het personeelslid wordt steeds aangesteld als tijdelijk personeelslid voor bepaalde duur.  

Bekwaamheidsbewijzen volgens ambt in buitengewoon onderwijs. 

3 Persoonsgebonden competenties 

● positieve ingesteldheid hebben, geloven in de groeimogelijkheden van leerlingen en 

overtuigd zijn van de meerwaarde van inclusie 

● flexibel zijn 

● coachen vanuit een waarderende houding  

● kunnen reflecteren over het eigen handelen  

● creatief zijn 

● sterk zijn in probleemoplossend/oplossingsgericht handelen 

● sterk zijn in samenwerken – teamgericht zijn 

● vanuit verbondenheid samenwerken aan het bieden van verantwoordelijkheid  

● initiatief nemen en assertief zijn 

● zelfstandig werken en aandacht voor zelfzorg 

● goede communicatieve vaardigheden bezitten, zowel mondeling als schriftelijk 

● een actieve rol opnemen in de eigen professionalisering 
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4 Vereiste kennis/vaardigheden 

● kennis over het wettelijk kader van het M-decreet en de positie van de ondersteuner en 

het ondersteuningsnetwerk hierin 

● beschikken over expertise rond verschillende doelgroepen  

● toepassen van handelingsgericht werken en het zorgcontinuüm  

o in overleg met de gewone school gericht werken aan beeldvorming van de 

leerling, in overleg en op een transparante en systematische wijze 

o in samenspraak met ouders, school en CLB de zorgnoden van de leerlingen in 

kaart brengen, verfijnen en omzetten naar doelstellingen voor de ondersteuning 

o op regelmatige basis en op structureel vastgelegde momenten het 

ondersteuningsproces evalueren met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam 

o zorgen voor transparante communicatie over het proces van ondersteuning met 

de verschillende betrokkenen 

o als verbindingsfiguur met ouders en externen kunnen fungeren 

● mee kunnen bouwen aan een krachtige leeromgeving door het inzetten van ervaring en 

inzichten uit het buitengewoon onderwijs 

o het klasmanagement ondersteunen in functie van de aanwezige specifieke 

onderwijsbehoeften  

o klas- en vakleerkrachten ondersteunen om het onderwijsaanbod af te stemmen 

op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen 

o met de klasleerkracht/het leerkrachtenteam kunnen reflecteren over de aanpak, 

didactiek, werkvormen en dit kunnen toepassen in de praktijk 

o leerkrachten en indien gewenst medeleerlingen informeren over de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerlingen  

o klas- en vakleerkrachten ondersteunen om differentiatie toe te passen in 

werkvormen, materialen en doelen op basis van de specifieke 

onderwijsbehoeften van de leerling(en) 

o ondersteunen van school en leerkrachten om studiemateriaal om te zetten en 

aan te passen 

o het zorgteam van de school ondersteunen bij het uitwerken, toepassen en 

noteren van redelijke aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, 

compenserende en dispenserende maatregelen 

o hulpmiddelen introduceren in de schoolse context, leerkrachten begeleiden in de 

zoektocht naar hulpmiddelen en leerkrachten(teams) leren werken met 

hulpmiddelen 

● de leerling ondersteunen om binnen zijn mogelijkheden deel te nemen aan het 

lesgebeuren en te functioneren binnen de schoolse context 

o de leerling vaardigheden aanleren om sterker te staan binnen een inclusieve 

context 

o de leerling ondersteunen om hulpmiddelen te gebruiken, te aanvaarden en in te 

zetten binnen de klasomgeving 

o de leerling ondersteunen om redelijke aanpassingen te aanvaarden en te 

integreren de klasomgeving 
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5 Inhoudelijke taakinvulling  

5.1. Takenpakket ondersteuners 
 
Welke taken horen bij de opdracht van de ondersteuner en welke niet. 

Hieronder een overzicht. De lijst zal in de loop van de verdere ontwikkeling van EN en ONW’en 

aangevuld  en gewijzigd worden. 

5.2. Passend bij de job van ondersteuner 
● informatie verstrekken betreffende een bepaalde problematiek aan betrokken 

leerkrachten of aan klasgenoten 

● adviseren 

● in overleg met de school participeren aan overlegmomenten rond de leerling en 

afhankelijk van de schoolcontext hierin een leidende of volgende rol opnemen 

● opstellen van ondersteuningsplan in samenwerking met de andere actoren 

● volgens afspraak zaken opnemen in het zorgplan van de school 

● passende maatregelen uitwerken in samenspraak met het team 

● leerkrachten vaardig maken in het aanpassen van leerstofonderdelen/toetsen 

/(huis)taken op maat van de leerling 

● ondersteunen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling 

● ondersteunen van de specifieke identiteitsontwikkeling van de leerling, psycho-educatie 

● ondersteunen van de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en de executieve functies 

van de leerling 

● verzorgtaken bij een ondersteuning type 2 

● co-teaching (enkel wanneer dit kader in het aanleren van didactische tips en advies, 

niet op systematische basis)  

● kleine groepjes leerlingen begeleiden 

● model staan bij aanpak van … 

● observeren 

● ondersteunen bij vragen naar klasdifferentiatie en klasmanagement, mede ten behoeve 

van de leerling in casus 

● ondersteunen bij processen op de speelplaats en in refter, mede ten behoeve van de 

leerling in casus 

● transfer en implementatie van aangeleerde zaken in externe hulpverlening naar/in 

school 

● draagkracht leerling, betrokken leerkrachten en ouders mee helpen bewaken 

● ontwikkelen van visualisaties 

● met een passende basishouding omgaan met weerstanden bij zowel leerlingen, 

leerkrachten als ouders 

● op de hoogte zijn van de visie en de werking van het ondersteuningsmodel en hierover 

vragen kunnen beantwoorden 

● taken binnen de schoolopdracht: verplaatsingen, opleiding, intervisie, … 

● administratieve taken eigen aan de job 

● mee helpen uitdenken van een individueel traject 

●  … 
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5.3. Niet passend bij de job als ondersteuner: 

Sommige taken die niet passend bij de job als ondersteuner kunnen wel eens een keer worden 

opgenomen in wat wij begrijpen als ‘tegemoet komende hulp’ of ‘collegialiteit’. Ze mogen 

echter niet structureel voorzien worden in de ondersteuning. 

● een grote groep leerlingen begeleiden 

● vervanging van een leerkracht in de klas 

● toezicht houden 

● volledig uitschrijven van een individueel traject 

● alle werkbladen voorzien om leerling ook buiten de ondersteuningsmomenten 

zelfstandig een individueel traject te laten doorlopen 

● verbeterwerk van de klas 

● kinderverzorging 

● ingezet worden in het dagelijkse ‘reilen en zeilen’ van de klasgroep 

● medicatie toedienen 

● zorgtrajectbegeleider (alle ondersteuning inplannen en op elkaar afstemmen) 

● verslaggeving bij overleg (ruimer dan ondersteuningsplan) 

● observeren van of adviseren bij leerlingen die niet in de ondersteuning zitten via (G)V 

(tips doorgeven rond aanpak, didactiek, klasmanagement, … in het algemeen en dus 

niet voor één specifiek kind kan uiteraard wel) tenzij dit kadert binnen het HGD traject 

van het CLB en beperkt tot 3 interventies. 

● begeleiden en opvolgen van leerlingen die niet in de ondersteuning zitten via (G)V 

● therapeutische ondersteuning / begeleiding  

● … 

 
 


