Geachte mevrouw Verschueren
Geachte heer Vranken
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft uw mail goed ontvangen. Hij dankt u hiervoor en
vraagt me u een antwoord te bezorgen.
U geeft, samen met vele collega’s, het signaal dat het een grote uitdaging is om leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften de juiste zorg te bieden op school. U kaart ook aan dat er te weinig
plaats is voor leerlingen met hoge zorgnoden in het buitengewoon onderwijs.
Uw brief toont een grote betrokkenheid op uw job en op de leerlingen die u onder uw hoede heeft.
Dat waardeer ik ten zeerste.
Zoals u wellicht weet bereiden we op dit moment een decreet leersteun voor dat het M-decreet zal
vervangen. Met dit decreet willen we inspelen op de knelpunten die werden aangehaald in
evaluaties en onderzoeken omtrent het M-decreet en het huidige ondersteuningsmodel.
Een conceptnota leersteun is in voorbereiding en zal de contouren van het nieuwe decreet
vormgeven.
Een belangrijk aandachtspunt is de versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg in scholen
voor gewoon onderwijs, alsook de ondersteunende rol die CLB en PBD hierin kunnen opnemen. Zoals
u ook aangeeft is een kwaliteitsvol beleid op leerlingenbegeleiding cruciaal. Hier willen we scholen in
versterken.
Ook komt er een definitief ondersteuningsmodel. Ondersteuners moeten kunnen functioneren
binnen een stabiel kader opdat ondersteuning kwaliteitsvol en maximaal op de klasvloer kan
geboden worden. Onderwijsinspectie bereidt een referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning
voor.
We willen ook inzetten op een betere afstemming en samenwerking tussen scholen voor gewoon en
buitengewoon onderwijs om leerlingen met ernstige zorgnoden zo goed mogelijk te begeleiden.
In aanloop naar het decreet leersteun nemen we al enkele stappen ter versterking van scholen:
We realiseerden een uitbreiding van ondersteuning met een bijkomende investering van 30 miljoen
euro in de ondersteuningsnetwerken om de ondersteuningsvragen in scholen te kunnen blijven
opvangen.
Ook was er de versterking van zorgcoördinatie-leerlingondersteuning in het basisonderwijs om meer
interne begeleiding van leerlingen met specifieke noden mogelijk te maken, waarvoor 23 miljoen
euro werd ingezet.
Voor scholen is het cruciaal dat de ondersteuning die ze krijgen kwaliteitsvol en versterkend is.
Ondersteuners moeten daartoe over voldoende en diverse expertise beschikken: handicapspecifieke,
onderwijskundige, inclusie- en coachingsexpertise. Daarom zetten we volgend schooljaar in op extra
professionalisering van ondersteuners via gerichte praktijkervaring volgens de
professionaliseringsnoden die er zijn.
Binnen de huidige context van de corona-pandemie werd ook een tijdelijke maatregel genomen om
voor leerlingen voor wie een HGD-traject werd doorlopen en voor wie er een vastgestelde nood is
aan een IAC of een plaats in buitengewoon onderwijs, maar voor wie er nog geen classificerende
diagnose is omwille van lange wachtlijsten bij dienstverlenende diagnostische centra, het mogelijk te

maken om een tijdelijk verslag te voorzien. Dit om de opstart van een IAC of de toegang tot een
school voor buitengewoon onderwijs voor leerlingen die er nood aan hebben niet te hypothekeren.
Vanuit de overheid worden ook maatregelen genomen om tegemoet te komen aan het plaatstekort
in buitengewoon onderwijs in sommige regio’s. Deze maatregelen zijn flankerend aangezien het de
schoolbesturen zijn die al dan niet initiatief nemen om extra plaatsen te creëren.
Op dit moment ligt een dossier voor bijkomende programmaties in het buitengewoon onderwijs ter
beslissing bij de Vlaamse Regering.
In juli 2020 werd beslist om een budget van 7 miljoen euro beschikbaar te stellen voor projecten die
specifiek inzetten op extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs. Dit was naar aanleiding van
acute noden die zich stelden in Antwerpen. De toenemende capaciteitsproblemen in het
buitengewoon onderwijs zijn ook aanleiding geweest om in de lopende capaciteitsmonitor onderwijs,
die loopt van december 2020 tot en met november 2021, naast een aanbodbevraging in het gewoon
basis- en secundair onderwijs voor het eerst ook een aanbodbevraging in het buitengewoon basis- en
secundair onderwijs uit te voeren. Deze capaciteitsmonitor zal een zicht geven op de te verwachten
tekorten op middellange termijn, maar zal nog geen onmiddellijke oplossing kunnen bieden op de
korte termijn. Om scholen voor buitengewoon basisonderwijs nu al aan te moedigen om bijkomende
capaciteit te creëren verlengen we de maatregel van een extra telling op 1 oktober van het lopende
schooljaar in het buitengewoon basisonderwijs. Wanneer scholen op die datum meer leerlingen
hebben ingeschreven dan op de reguliere teldag van 1 februari van het voorgaande schooljaar
verhoogt de omkadering.
We beseffen dat ook dit jaar inspanningen nodig zijn om op korte termijn lokale capaciteitsnoden zo
goed mogelijk aan te pakken.
In het masterplan scholenbouw 2.0 is opgenomen dat bij de verdeling van de capaciteitsmiddelen
2022-2024 de onderwijsverstrekkers, waar dat wenselijk is, kunnen anticiperen op de te verwachten
capaciteitsbehoeften in het buitengewoon onderwijs, door bijvoorbeeld prioriteit te geven aan de
verdere uitbouw van bestaande campussen of de oprichting van nieuwe campussen waar zowel
gewoon als buitengewoon onderwijs een aanbod hebben.
Momenteel is ook een nieuw inschrijvingsdecreet in de maak. In dat kader wordt bekeken welke
inspanningen nog gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat in de toekomst alle ouders van
een kind met een verslag met zekerheid kunnen rekenen op een passende plek voor hun kind.
Het filmpje dat u in de mail vermeldde werd ons ook bezorgd door mevrouw Jans. Aan haar wordt
uiteraard ook een antwoord bezorgd.
Vanuit het beleid erkennen we dat er knelpunten zijn en nemen we maatregelen om deze samen
met jullie op te vangen.
Dank voor uw begrip.
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