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Naar een nieuw ‘ondersteuningsmodel’
voor leerlingen met een ‘specifieke
onderwijsbehoefte’ in het gewone onderwijs.
GON-, ION-begeleiding en GON-afwijkingsuren ASS
worden afgeschaft … Leerlingen met een handicap zullen
niet langer begeleiding krijgen als zij naar het gewone
onderwijs gaan, enkel de leerkrachten zullen ondersteund
worden … In de toekomst zal nog 30% van de
ondersteuning leerlinggebonden zijn, de overige 70%
gaat naar ondersteuning van de leerkrachten en de
school … Of gaat het om een 20%-80%-verhouding? Het
Buitengewoon Onderwijs zal afgeschaft worden ...
De geruchtenmolen draait op volle toeren … Zijn het
roddels? Of waarheden? Of halve waarheden?
Dat er heel wat te doen is rond de invoering van het M-decreet in het onderwijs is overduidelijk.
De verhalen die regelmatig in de media opduiken, en die zijn zeker niet positief, spreken voor
zich. De onduidelijkheid over de toekomstige ondersteuning van leerlingen met een ‘specifieke
onderwijsbehoefte’ sleept ook al te lang aan. Dit zorgt voor veel onzekerheid en zorgen. Vooral
bij leerlingen met een handicap en hun ouders, maar ook bij leerkrachten, GON- en IONbegeleiders, directies en schoolbesturen.
De mogelijkheid om die ongerustheid weg te werken, heeft Gezin en Handicap helaas niet. Wij
hebben wel de mogelijkheid om alle betrokkenen correct te informeren en de vele halve
waarheden die momenteel de ronde doen te weerleggen.
Gezin en Handicap werd, samen met veel andere belangengroepen van ouders, bij de
bespreking van het nieuwe ‘ondersteuningsmodel’ betrokken sinds november 2016. Toen
mochten wij reflecteren op een ‘consultatienota’ met een ruwe schets van de
hervormingsplannen op korte en lange termijn. Deze consultatienota werd door de ‘betrokken
partijen’ besproken. Op basis van de gekregen feedback hebben het kabinet en het
departement onderwijs de nota herschreven. Op 9 januari gaf de Vlaamse Regering aan
minister Crevits de toelating om de nota over het ondersteuningsmodel voor te leggen aan
de VLOR (Vlaamse OnderwijsRaad). In deze nota heeft men het o.a. over de
‘onderwijsbehoefte’ van de leerling én de ‘ondersteuningsnoden’ van leerkrachten en scholen;
over ondersteuningsteams met de nodige expertise; over handelingsgerichte diagnostiek; over
kwaliteitstoezicht; over budgetten. Over de toepassing van het VN-Verdrag voor gelijke kansen
van personen met een handicap in het onderwijs werden keuzes gemaakt.
Maandag, tijdens een overleg met de oudergroepen en het departement onderwijs, vernamen
we dat de VLOR tegen 23 februari een advies zal uitbrengen. Het besluitvormingsproces over
een nieuw ondersteuningsmodel loopt volop. Men is vastbesloten om op 1 september 2017

met een nieuw ondersteuningsmodel van start te gaan. Nog een nieuw schooljaar met
‘overgangsmaatregelen’ is uitgesloten.
Wil je een van de eersten zijn die correct geïnformeerd wordt over het nieuwe
ondersteuningsmodel? Dan ben je van harte welkom op een van onze infoavonden:






2 maart in Hasselt
7 maart in Gent
28 maart in Turnhout
26 april in Roeselare
9 mei in Leuven

Klik even op ‘infoavonden’ voor meer informatie. Een medewerker van het departement
onderwijs zal deze infomomenten inleiden.
Krijgt u als directie, leerkracht, GON- of ION-begeleider deze nieuwsbrief? Wij waarderen het
ten zeerste als u deze dan zou doorsturen aan ouders. Wij geloven er rotsvast in dat het een
meerwaarde is wanneer ouders en al wie met het schoolgebeuren betrokken is op gelijke basis
met elkaar in dialoog kunnen gaan.

Ons standpunt?
Gezin en Handicap gelooft rotsvast in de mogelijkheden van kinderen en jongeren met een
handicap. Dé vraag voor ons is: wat biedt deze leerling, in dit gezin, in deze school, met deze
leerkracht, op dit moment de meeste kansen om te ontwikkelen, om te leren? Wij vinden het
belangrijk dat leerlingen en hun ouders de kans krijgen om eigen keuzes te maken en als
volwaardige partners betrokken worden bij de organisatie van de nodige ondersteuning op
school. Dat er voldoende middelen moeten zijn om leerlingen met een handicap de nodige
ondersteuning te bieden, is ook onze strijd!

LID WORDEN VAN GEZIN EN HANDICAP?
Voor 23 euro ben je individueel lid van Gezin en Handicap en KVG. Om met heel het
gezin lid te worden betaal je 34,5 euro.
Als lid word je rechtstreeks geïnformeerd over het aanbod en betaal je voor de
activiteiten een verminderde deelnameprijs. Je krijgt ook het tijdschrift Handiscoop en
kunt gebruik maken van de uitgebreide KVG-dienstverlening (waaronder rechtsbijstand
bij beroepszaken, vrijetijdstrajectbegeleiding, …)
Ben je al lid van KVG en krijg je ons aanbod nog niet?
Laat het dan weten.

Gezin en Handicap is lid van de KVG-groep en vijftact vzw.
Wil je ook de informatie ontvangen van de activiteiten van de KVG-Groep,
schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief!
Vriendelijke groeten,
Het team van Gezin en Handicap

A. Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
tel. 03 216 29 90
www.gezinenhandicap.be
gezinenhandicap@kvg.be
www.facebook.com/gezinenhandicap
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