
  

 
 

 ondersteuningsnetwerk VOKAN 

Beste ouders,  

Zoals u wellicht eind vorig schooljaar heeft vernomen, heeft de minister van onderwijs beslist om het systeem van GON- en ION- ondersteuning te wijzigen en op te nemen 

in de werking van een ondersteuningsnetwerk.  Dit om nog beter tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten.  

Wat is een ondersteuningsnetwerk? 

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking van scholen gewoon en buitengewoon onderwijs, het CLB en de pedagogische begeleiding.  

In juni 2017 hebben alle scholen (gewoon en buitengewoon onderwijs) zich aangesloten bij een ondersteuningsnetwerk.  

Dit geeft hen de mogelijkheid om, in overleg met het CLB en ouders, een vraag te stellen aan het ondersteuningsnetwerk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

extra te ondersteunen. 

 

Hoe werken we? 

De ondersteuning die vanuit het ondersteuningsnetwerk wordt geboden gebeurt steeds vanuit een concrete vraag van de school samen met het CLB en de ouders.  

Ondersteuning kan leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht zijn en beoogt een positief effect tot op de klasvloer.  

De overheid bepaalt niet meer vooraf hoeveel uren ondersteuning ingezet worden of hoeveel weken/schooljaren de ondersteuning zal duren.  

De ondersteuning kan op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd.  

Ze kan worden onderbroken en later opnieuw worden opgestart.  

Het ondersteuningsnetwerk engageert zich om voor iedere vraag een gepaste ondersteuning te voorzien. 

 

Wat betekent dit voor uw kind?   

- Mijn kind heeft geen specifieke zorgnoden                     Er verandert niets,  tenzij achter de schermen. 

- Mijn kind had in het verleden GON                              De school kan een ondersteuningsvraag stellen aan ons netwerk.  Je kind krijgt ondersteuning waar nodig,  niet 

langer dan nodig.  (We stappen af van het vast urenpakket 2 jaar/ 2uur een schooljaar lang maar geven ondersteuning op maat.) 

- Mijn kind heeft wel een zorgnood maar had in het verleden geen recht op GON                      Mogelijks komt je kind nu wel in aanmerking voor ondersteuning.   Dit 

kan bekeken worden met school en CLB. 

 

Meer info?  

Indien u meer informatie wenst over het ondersteuningsnetwerk VOKAN, de aangesloten scholen, onze visie en werkwijze…  

verwijzen we u graag door naar onze website: www.vokan.be 

 

Graag wensen wij u namens het ondersteuningsnetwerk VOKAN een goede start en een heel fijn schooljaar toe! 
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