
Samenstelling ondersteuningsnetwerken in het basis- en secundair onderwijs 

voor het schooljaar 2017-2018 

 
1. Samenstelling van de ondersteuningsnetwerken 

 Ondersteuningsnetwerken bestaan uit scholen voor gewoon onderwijs (en centra voor 
DBSO) en scholen voor buitengewoon onderwijs. De samenstelling kan niveau-
overschrijdend en netoverschrijdend zijn. De CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten 
zijn ook partners in het ondersteuningsnetwerk. Alle partners zijn gelijkwaardig.  

 Elke school voor gewoon onderwijs (en centrum voor DBSO) treedt toe tot een 
ondersteuningsnetwerk en heeft de vrijheid om te kiezen binnen welk netwerk ze met 
scholen voor buitengewoon onderwijs en andere scholen voor gewoon onderwijs wil 
samenwerken. Dit wil zeggen dat bestaande samenwerkingen kunnen verdergezet worden. 

 Voor het gesubsidieerd officieel onderwijs en het GO! maken de inrichtende machten tegen 
1 januari 2018 sluitende afspraken over logische regionale gebieden waarbinnen er slechts 
een ondersteuningsnetwerk actief is en waarbij binnen die regio alle officiële scholen zich 
aansluiten en die over ondersteuning en begeleiding in het kader van ondersteuning van 
kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, afspraken kunnen maken met eender welk 
ander ondersteuningsnetwerk. Ook scholen van andere netten kunnen tot dit 
ondersteuningsnetwerk van het officieel onderwijs toetreden. 
 

2. Voor welke leerlingen 
 Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden voor de ondersteuning van leerlingen met een 

(inschrijvings)verslag of gemotiveerd verslag type basisaanbod, 3, 9 of 7 spraak- en 
taalstoornis ondersteuningsnetwerken gevormd. 

 Voor de leerlingen met type 2, 4, 6 en 7 (auditief) blijven de huidige scholen voor 
buitengewoon onderwijs netoverschrijdend ondersteuning bieden zoals voorheen. Voor deze 
types moeten er geen aparte ondersteuningsnetwerken gemeld worden. Scholen die een van 
deze types samen met het type basisaanbod, type 3, type 9 of type 7 (spraak- of taalstoornis) 
aanbieden, kunnen wel deel uitmaken van een ondersteuningsnetwerk. 
  

3. Melden van de samenstelling van de ondersteuningsnetwerken voor het schooljaar 2017-2018 
 De directeur van een school voor buitengewoon onderwijs die optreedt als contactschool 

voor het ondersteuningsnetwerk vult dit formulier in om de samenstelling van een 
ondersteuningsnetwerk mee te delen aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Hierop 
komt de naam die voor het ondersteuningsnetwerk wordt gekozen. Per 
ondersteuningsnetwerk wordt respectievelijk weergegeven welke scholen voor 
buitengewoon basisonderwijs, gewoon basisonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs 
en/of gewoon secundair onderwijs (en centra voor DBSO) hier deel van uitmaken. De 
contactschool bezorgt dit formulier indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 2017 
aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten via volgend e-mailadres 
ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be. 

 Elke individuele school voor gewoon en buitengewoon onderwijs (en centrum DBSO) vult dit 
formulier in. Daarmee meldt elke school: 

o met welke scholen ze op dit moment (in het schooljaar 2016-2017) samenwerkt in 
het kader van de waarborgregeling in functie van de ondersteuning van leerlingen 
met specifieke onderwijsbehoeften 

o bij welk ondersteuningsnetwerk ze voor het schooljaar 2017-2018 aansluit. Ze 
vermeldt hiervoor de naam en de contactschool van het ondersteuningsnetwerk. 
Elke school bezorgt dit formulier indien mogelijk tegen 15 juni en uiterlijk op 30 juni 
2017 aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten via volgend e-mailadres 
ondersteuningsnetwerken.agodi@vlaanderen.be. 
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