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Bij welk leersteuncentrum sluit mijn school aan? 

In Klasse – Schooldirect van 14 februari ’23 staat volgende oproep: “Bij welke leersteuncentrum 
sluit jouw school aan?” Dit dien je uiterlijk 10 maart 2023 door te geven via het e-formulier op Mijn 
Onderwijs. Het respecteren van deze deadline is belangrijk opdat tijdig de omkadering van de 
leersteuncentra kan worden berekend zodat de leersteuncentra tijdig hun leersteunteam kunnen 
samenstellen en aanwerven. Ook lees je dat de keuze van leersteuncentrum te bespreken is op de 
schoolraad. Hierbij geven we je meer uitleg over de procedure.  

Welke leersteuncentra worden opgericht? 

In de Nieuwsbrief van donderdag 19 januari 2023 gaven we een overzicht van de leersteuncentra en 
de specifieke leersteuncentra type 4-6-7 van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We stimuleren alle 
scholen en schoolbesturen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om te kiezen voor een 
leersteuncentrum van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Hiervoor doen de Raad van Bestuur van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, de directiecommissies en adviesraden van het gewoon en 
buitengewoon onderwijs een warme oproep. Je kan je niet inschrijven voor een specifiek 
leersteuncentrum type 4-6-7. De samenwerking met de specifieke leersteuncentra wordt 
afgesproken met het leersteuncentrum waarbij je aansluit. 

In Schooldirect wordt verwezen naar de lijst van alle leersteuncentra in heel Vlaanderen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 40 in totaal. Katholiek Onderwijs Vlaanderen richt 16 
leersteuncentra op. De meesten zijn een doorstart van de huidige ondersteuningsnetwerken naar 
leersteuncentra. In deze tabel geven we per regio een overzicht van de huidige 
ondersteuningsnetwerken en de toekomstige leersteuncentra:   

Huidig ondersteuningsnetwerk (ONW) Toekomstig leersteuncentrum zoals opgenomen 
in de pdf-lijst op de website van het 
departement onderwijs 

Regio West-Vlaanderen: in het Noorden van ONW Noord en ONW West is een wissel 
voorgesteld omwille van de samenwerking met het CLB 

ONW Noord 37 Leersteuncentrum Noord WestVlaanderen 

ONW West 38 Leersteuncentrum West WestVlaanderen 

ONW Zuid 39 Leersteuncentrum Zuid WestVlaanderen 

Regio Oost-Vlaanderen 

ONW De Accolade 26 Leersteuncentrum De Accolade 

ONW diverGENT 27 Leersteuncentrum diverGENT 

ONW Neon+ 24 Leersteuncentrum Neon+ 

OVA (ONW Vlaamse Ardennen) 32 Leersteuncentrum Vlaamse Ardennen 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fklasse.us1.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3d1a7bfe290b%26e%3d1cd019b640&c=E,1,Hrike94o-fCPlAhF4n9U70WhnnMf0f0ovYchScoyPcvxLcEGHhLr2pwnBIh4k-4UKeYPi6MQIVatqCFs4PiaT1M-wlXwwDdi9Qj9R02zhA,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fklasse.us1.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3d1a7bfe290b%26e%3d1cd019b640&c=E,1,Hrike94o-fCPlAhF4n9U70WhnnMf0f0ovYchScoyPcvxLcEGHhLr2pwnBIh4k-4UKeYPi6MQIVatqCFs4PiaT1M-wlXwwDdi9Qj9R02zhA,,&typo=1
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ONW WAN-team 35 Leersteuncentrum WAN-team 

Regio Mechelen-Brussel 

ONW Noord-Brabant 30 Leersteuncentrum Noord-Brabant 

ONW Oost-Brabant 31 Leersteuncentrum Oost-Brabant 

ONW West-Brabant Brussel 36 Leersteuncentrum West-Brabant – Brussel 

Regio Limburg 

ONW Limburg Vrij 34 Leersteuncentrum Limburg vrij 

Regio Antwerpen: op basis van de digitale infosessies in december 2022 maakten de scholen 
al een keuze voor één van de vier LSC. Gelieve deze keuze te bevestigen. 

ONW AntwerpenPlus 25 Leersteuncentrum Antwerpen-Plus 

ONW Kempen Vrij 29 Leersteuncentrum Kempen 

ONW VOKAN 33 Leersteuncentrum VOKAN 

 28 Leersteuncentrum ExpAnt 
 

Hoe en wanneer leg je de keuze voor een leersteuncentrum voor aan de 
schoolraad? 

Een voorstel van keuze voor een leersteuncentrum overleg je met de schoolraad. Deze verplichting 
volgt uit art. 21. 3° van het participatiedecreet, “3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met 
andere schoolbesturen en met externe instanties”. Hoewel je al samenwerkt met mogelijk 
hetzelfde ONW dat een doorstart maakt naar een leersteuncentrum, is het juridisch een andere vzw 
waar je een samenwerkingsverband mee aangaat. De verplichting om dit samenwerkingsverband te 
overleggen met de schoolraad, geldt dan ook voor alle scholen. 

Voorbeeld van timing mét overleg met de schoolraad, rekening houdende met de deadline van 10 
maart 2023: 

• ten laatste 20 februari 2023: agenda en informatie bezorgen aan de leden van de schoolraad 

• vanaf 27 februari 2023: overleggen met de schoolraad per school 

• vanaf de dag na het overleg: beslissing van raad van bestuur van het schoolbestuur 

• ten laatste 10 maart 2023: keuze leersteuncentrum doorgeven aan Agodi via e-formulier op Mijn 
Onderwijs 

Voorbeeld van timing wanneer de schoolraad niet tijdig kan overleggen, rekening houdende met de 
deadline van 10 maart 2023: 

• ten laatste 16 februari 2023: agenda en informatie bezorgen aan de leden van de schoolraad 

• op 10 maart 2023: beslissing van raad van bestuur van het schoolbestuur en keuze 
leersteuncentrum doorgeven aan Agodi via e-formulier op Mijn Onderwijs. 

Toelichting bij voorbeelden van timing 

Je bezorgt de schoolraad tijdig alle relevante informatie. Een goede praktijk voor “tijdig” is 
minimaal een week vooraf. Dit om de schoolraadleden de tijd te geven om het agendapunt te 
doorgronden. Vervolgens overlegt de schoolraad het agendapunt in aanwezigheid van het 
schoolbestuur of zijn gemandateerde. Als de schoolraad niet overlegt binnen de 21 kalenderdagen 
vanaf de dag nadat het overleg werd aangevraagd, heeft het overleg plaatsgevonden. Je kan dan 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504#198998
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fklasse.us1.list-manage.com%2ftrack%2fclick%3fu%3d366d02e5625d901af645e2ac5%26id%3d1a7bfe290b%26e%3d1cd019b640&c=E,1,Hrike94o-fCPlAhF4n9U70WhnnMf0f0ovYchScoyPcvxLcEGHhLr2pwnBIh4k-4UKeYPi6MQIVatqCFs4PiaT1M-wlXwwDdi9Qj9R02zhA,,&typo=1
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pas de 22ste dag beslissen met de raad van bestuur van het schoolbestuur, maar de keuze van 
leersteuncentrum dient ten laatste op 10 maart 2023 te worden doorgegeven aan Agodi. De 
schoolraad kan ook schriftelijk per geleding en alle geledingen afzien van overleg. 

De beslissing van de Raad van Bestuur van het schoolbestuur wordt gemotiveerd o.a. aan de hand 
van de punten van overleg in de schoolraad. Beslis je voor het overleg, dan kan elke betrokkene 
beroep aantekenen bij de commissie zorgvuldig bestuur. Deze kan de beslissing vernietigen en de 
school verplichten om eerst het overleg te laten plaats hebben. Dit overleg moet open gevoerd 
worden, met de mogelijkheid om een andere keuze te maken. 
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