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Betreft: Conceptnota decreet leersteun (M-decreet)

Met bijzondere interesse lazen we de mededeling Vlaamse Regering inzake het decreet leersteun.
Graag willen we vanuit de werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV met vertegenwoordiging uit o.a.
centra bestaande uit 2 grote pijlers: zorg en onderwijs (met een specifiek ondersteuningsteam type
6 verantwoordelijk voor leerlingen met visuele beperkingen) enkele bezorgdheden meegeven.

Vooreerst zijn we tevreden dat de doelstelling m.b.t. het beschikken over voldoende
handicapspecifieke expertise zo uitdrukkelijk wordt opgenomen. Hierin herkennen we duidelijk
dat de noden van de leerling centraal worden gesteld. Niettemin zijn we bezorgd dat er in de
huidige mededeling nog onvoldoende aandacht is voor de specifieke organisatie, borging en
verdere uitbouw van expertise aan een doelgroep met zéér lage prevalentie (slechts 2% van het
totaal aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften krijgt leersteun op basis van een
(gemotiveerd) verslag type 6).

We lezen in de conceptnota (p.13) dat voor de types 6 en 7 auditief de mogelijkheid voorzien wordt
om structureel met een ander leersteuncentrum samen te werken om ondersteuning aan te bieden.
Hier zouden we met aandrang willen vragen om voor deze types een zeer beperkt aantal
aparte handicapspecifieke leersteuncentra te creëren, die een groter werkingsgebied
omvatten en daarbij net-overstijgend werken.

We motiveren dit voorstel als volgt:

 Het creëren van een beperkt aantal aparte leersteuncentra biedt de kans om de
handicapspecifieke kennis te waarborgen. Door de lage prevalentie is het immers
belangrijk om op teamniveau voldoende schaalgrootte te realiseren. Ook vandaag
nemen immers kleinere, erkende ondersteuningsteams type 6 niet alle ondersteuningen
binnen het spectrum op, omdat ze zich door hun beperkte schaalgrootte onvoldoende
kunnen bekwamen in alle visuele aandoeningen.
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 Het realiseren van voldoende schaalgrootte (BuBaO Centrum Ganspoel ondersteunt
momenteel 172 van de 380 leerlingen in basisonderwijs, goed voor 45% van de
ondersteuning aan onze doelgroep) stelt de individuele medewerkers van het
ondersteuningsteam in staat om binnen hun eigen regio kwalitatieve ondersteuning te
bieden, specifiek gericht op de visuele problematiek van de leerling en de bijhorende
noden. Zij kunnen deze kwalitatieve en toegespitste ondersteuning vandaag realiseren
dankzij de expertise-uitwisseling binnen een team van 30 ondersteuners, in
samenwerking met het multidisciplinair team van de BuO-school type 6 en met ons
als welzijnspartner.

 Het volledige ondersteuningsteam type 6 toevoegen aan één regionaal leersteuncentra
gaat volgens ons voorbij aan de Vlaanderenbrede en netoverschrijdende dekking die
ze nu reeds realiseren. Scholen gewoon onderwijs associëren onze ondersteuners immers
niet met de regio van onze BuO-school, maar erkennen Centrum Ganspoel nu reeds als
expertisecentrum.

 Het opsplitsen van de huidige teams over meerdere leersteuncentra en administratief
verankeren aan diverse besturen houdt bijkomend een ernstig gevaar in. Bij een eventuele
versnippering over meerdere centra komt expertiseopbouw en -behoud ook in ons
centrum en in het bijzonder in onze buitengewone school type 6 onder druk te staan. We
pleiten bijgevolg voor een zeer beperkt aantal Vlaanderenbrede specifieke
leersteuncentra, verbonden aan een BuO-school met voldoende schaalgrootte.
We begrijpen dat de gewone scholen een uniforme aanmelding verkiezen. We willen samen
bekijken hoe we aan deze wens tegemoet kunnen komen.

We hopen dat beleidsmakers de bereidheid hebben om de handicapspecificiteit waar de
conceptnota naar verwijst ten volle te vertalen naar de praktijk en dus on voorstel in overweging te
neemt.

Steeds bereid om hierover verder van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep gehandicaptenzorg NVKVV
Voorzitter Katleen Dewandel
Werkgroeplid Jan Lannoy
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