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Blauwdruk ontwerp Ponton43 

 

 

 

1.Wat is Ponton43?1 

“Een ponton is een drijvend platform dat als voornaamste doel 

heeft het ondersteunen van datgene wat er op staat of ligt.”2 

Ponton43 bouwt een educatieve aanpak uit waarin jongeren die in een 

moeilijke onderwijssituatie beland zijn,  kunnen blijven leren, 

toekomstperspectief ontwikkelen en hun studies in het secundair onderwijs 

succesvol afronden. Vanuit een uitgesproken visie op inclusief onderwijs3 is 

Ponton43 een leeromgeving waar leerlingen voelen dat er aandacht en 

respect is voor hun eigenheid en achtergrond en waar ze gemotiveerd 

worden om te leren en te groeien. Ponton43 doet dit niet alleen, maar werkt 

samen met een netwerk van scholen, welzijnspartners, experten, stad 

Leuven … die het uitwerken van dit leermodel mee vorm kunnen geven.  

Ponton43 is ontstaan uit het voorbereidend werk van de denkgroep 

OV4type34. Dit werk wil Ponton43 op 1 september 2023 laten uitmonden in 

een aangepaste leeromgeving. Katleen Gillard en Nele Decroos trekken 

sinds 1 september 2020 in nauwe samenwerking met de denkgroep 

OV4type3 het project. KSLeuven en Stad Leuven ondersteunen door er 

middelen voor vrij te maken (zie ook 4. Ontstaan van Ponton43). 

2. Voor wie is Ponton43?  

Een krachtige wind, een woelige zee, onstuimige golven… Voor sommige 

jongeren is het leven vergelijkbaar met een pittige zeiltocht, in een zee-

onwaardig schip met een lege kombuis en zonder zicht op een plek om op 

adem te komen. Ponton43 is er voor deze jongeren, die ondanks de inzet 

 
1  URL https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_buso_ov4.php 
2 Definitie gekopieerd van URL https://nl.wikipedia.org/wiki/Ponton 
3 Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2018). Onderwijs voor alle leerlingen in 2025. De wervende kracht van een droom. 
4 Oorspronkelijke visietekst van de Denkgroep OV4type3 URL: https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-
R94P/edit  

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_buso_ov4.php
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ponton
https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-R94P/edit
https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-R94P/edit
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van scholen en hun eigen wil om het goed te doen, er niet in slagen zicht 

te handhaven in het regulier onderwijs. Ponton43 wil voor hen een veilige 

haven zijn en een plek die hulp biedt bij het verder uittekenen van de koers.  

In het huidige onderwijslandschap in Vlaams-Brabant is er geen specifiek 

onderwijsaanbod voor deze jongeren. Het is daarom moeilijk om de 

doelgroep voor Ponton43 zichtbaar te maken. Jongeren in Ponton43 hebben 

nood aan authentieke relaties, een leraar of coach die samen met hen op 

zoek gaat naar hun talenten en mogelijkheden en hen ontwikkelingsgericht 

meeneemt in een schools parcours. Zo krijgen ze goesting en zicht in een 

zinvolle toekomst.  

Om toegang te krijgen tot een opleidingsvorm 4 (OV4) heeft een leerling 

een (voorlopig) verslag van het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) 

nodig. Aan een verslag OV4 type 3 zijn ook diagnostische criteria 

verbonden. Een OV4 biedt het curriculum aan van regulier secundair 

onderwijs, er gelden ook dezelfde overgangsvoorwaarden. Wel worden 

klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en 

behoeften van de jongere. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, 

net als de studiebewijzen die je kunt behalen.  Na het secundair onderwijs 

kun je verder studeren in het hoger onderwijs of je integreren in het gewone 

leef- en arbeidsmilieu.   

3. Krachtlijnen van Ponton43 
 
Volgende vier krachtlijnen geven richting aan de visieontwikkeling en het 

operationeel kader van Ponton43: 
 

➢ Ponton 43 houdt steeds een inclusief perspectief 

voor ogen 
➢ Op Ponton43 zorgt een krachtige educatieve 

aanpak voor leerwinst 
➢ De leerling en zijn/haar context staan 

centraal in Ponton43 
➢ Rond Ponton43 staat een sterk, samenwerkend 

netwerk dat mee verantwoordelijkheid neemt. 
 

 
We diepen de krachtlijnen in deze tekst uit en werken in afstemming met 

al de betrokken partners aan de concretisering ervan. De krachtlijnen 
moeten zichtbaar zijn in de dagelijkse werking van de school. 

 
3.1 Inclusief perspectief  

 

https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/Aanvulling%20protocollen%20Doelgroepen%20en%20vereisten%20diagnostiek%20M-decreet.pdf
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Een geschikte aanpak vinden voor een leerling met moeilijk hanteerbaar 

gedrag, vertrekt steeds van een inclusief perspectief (de leerling zoveel 
mogelijk laten aansluiten bij het reguliere klasgebeuren). Op basis van de 

noden van de leerling wordt er met verschillende betrokkenen gezocht naar 
de meest geschikte aanpak en leeromgeving5. Handelingsgericht werken is 

hierbij de leidraad. Een handelingsgericht diagnostisch(HGD)-traject kan 
uiteraard ook aantonen dat een meer exclusieve aanpak voor een jongere 

beter geschikt blijkt. Ponton43 voorziet een leerplek waar die jongeren voor 
wie een inclusieve aanpak (even) niet werkt terecht kan, zonder andere en 

mogelijks meer inclusieve sporen uit het oog te verliezen. Deze exclusieve 
leerplek is een (tijdelijke) aanmeerplek om het leren te blijven ontwikkelen 

in een aangepaste context. 
 

Om dit inclusief perspectief te vertalen naar de praktijk, situeren we het 

traject van een leerling, het handelen van een leraar en het project 

Ponton43 zelf steeds op een continuüm dat de verhouding tot anderen 

(andere scholen, partners uit welzijn, diverse ondersteuningsinitiatieven 

voor leerling, leraar en school, …) beter duidt. Dit mondt uit in 3 

continuüms: 

• Het eerste continuüm maakt zichtbaar welke leerling gebaat is bij 

schoollopen op Ponton. Het beschrijft enerzijds de noden en 

vaardigheden van leerlingen en maakt zo duidelijk wat het 

leerlingenprofiel voor Ponton43 is. Voor elke leerling zal deze 

beschrijving ook gespecifieerd zijn in een verslag M-decreet waarin 

de onderwijs- en opvoedingsbehoeften zijn opgenomen6. Het afzetten 

van dit individueel verslag tegen het continuüm bepaalt mee of de 

leerling al dan niet (gedeeltelijk) les zal volgen op Ponton43 dan wel 

in het reguliere onderwijs.  

Continuüm wordt uitgewerkt en hier toegevoegd aan tekst. 

 

• Het tweede continuüm beschrijft het pedagogisch en didactisch 

handelen van de leerkracht en de klas-en schoolorganisatie bij 

moeilijk hanteerbaar gedrag. Door dit van preventief naar curatief te 

beschrijven biedt het ook handvatten voor het regulier secundair 

onderwijs of stageplaatsen om leerlingen met moeilijk hanteerbaar 

gedrag aan boord te houden en houden we het perspectief op inclusie 

open. Dit continuüm zal zich verder ontwikkelen door de jaren heen, 

op basis van de ervaringen en professionalisering van de leraren op 

Ponton43 en in het regulier onderwijs.  

 
5 Lesbijwoning in een andere school  URL:https://data-
onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14309#10-3 
6 Departement Onderwijs (2014). Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Handelingsgericht%20diagnosticeren.pdf
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Continuüm wordt uitgewerkt en hier toegevoegd aan tekst. 

 

• Het derde continuüm om het inclusief perspectief voor de leerling 

zichtbaar te maken brengt de partners in kaart die het traject van een 

jongere mee kunnen ondersteunen en een aanbod kunnen voorzien. 

Dit helpt ons om in afstemming met partners een inclusieve of 

exclusieve aanpak te voorzien op basis van de (onderwijs)behoeften 

van de leerling. 

Continuüm wordt uitgewerkt en hier toegevoegd aan tekst. 

3.2 Krachtige educatieve aanpak 

Goed onderwijs7 is het fundament van Ponton43. Enerzijds is het de 
kernopdracht van de school, anderzijds is het een effectieve 

preventiemaatregel om moeilijk hanteerbaar gedrag te voorkomen. Goed 
onderwijs, een krachtige leeromgeving en een groeigerichte kijk8 met 

aandacht voor empowerment en verantwoordelijke zelfbepaling van 

jongeren verhoogt het leerrendement bij alle leerlingen.  

Een goed doordachte school-en klasorganisatie met veel aandacht voor 

motivatie9,  begeleid zelfstandig leren (BZL) en differentiatie geeft 

mogelijkheden om tot leren te komen in heterogene groepen. Daarom 

kiezen we er in Ponton43 voor om het leren op verschillende manieren aan 

te bieden, steeds vanuit enkele belangrijke principes 

Principes bij het ontwerpen van de leeromgeving: 

- Grondige kennis van de leerplannen en de eindtermen geeft ruimte 

om te zoeken naar redelijke aanpassingen om de leerling te 

ondersteunen en het individueel handelingsplan (IHP) vorm te geven. 

- Een zorgvuldige beginsituatie-analyse en het in kaart brengen van 

interesses, en het leren daarop afstemmen vergroot, de 

betrokkenheid van de jongeren.  

- Executieve functies10 zijn de dirigent van de cognitieve vaardigheden. 

De ontwikkeling van de executieve functies van jongeren is heel 

belangrijk voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. 

Aandacht voor de stimulering van executieve functies is doorweven 

in het hele schoolgebeuren. 

- Geïntegreerde en structureel ingebouwde remediëringsmomenten 

verhogen het competentiegevoel en het leerrendement.   

 
7 Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2019). Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs – Goed onderwijs. 
8 Dweck, C. (2018). Mindset, verander je manier van denken om je doelen te behalen. Uitgeverij SWP. 
9 Vansteenkiste M. & Soenens B. (2015). Vitamines voor groei, ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatietheorie. Leuven: Acco. 
10 Jolles, J. (2017). Het tienerbrein. Amsterdam University Press. 

https://teams.microsoft.com/l/file/CF08B06B-29F5-4A23-B2A0-FE89422A7C55?tenantId=c12b3fad-d81c-48ef-abeb-00a64e56cfde&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fksleuvenbe.sharepoint.com%2Fsites%2FOV4Type3%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FOpstart%20OV4t3%2FContinu%C3%BCms%2FContinuum%20ondersteuning%20en%20initiatieven.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fksleuvenbe.sharepoint.com%2Fsites%2FOV4Type3&serviceName=teams&threadId=19:a979a11fb6fd41f7a02b687bbdf19d62@thread.tacv2&groupId=0da64b9f-bc8b-4f6b-9b18-56dddbdf222d
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/8de89bc6-9b9c-47b7-8997-bf521ef94252/attachments/07%20Goed%20onderwijs%20-%20krachtige%20leeromgeving%20so.pdf
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- Blended learning en hybride lesgeven op basis van de noden van een 

klasgroep of de individuele onderwijsbehoeften van de leerling wordt 

ingezet waar nodig. 

Vertaling naar de praktijk: 

 
- Flexwerking 

Een flexwerking11 faciliteert begeleid zelfstandig leren (BZL) van 
leerlingen, door hen zelfstandig aan de slag te laten gaan met 

leerdoelen. De leerling plant zelf op welk moment hij aan welk 
doel werkt. Hij kiest zelf of hij nood heeft aan instructie of 

meteen zelfstandig aan de slag kan. In een flexwerking worden 

zelfsturing, organisatie- en planningsvaardigheden en 
taakinhibitie van een jongere gestimuleerd. Daarnaast biedt 

deze manier van werken heel wat differentiatiemogelijkheden. 
Op Ponton43 zal er dagelijks een flexblok van minimum 2 lesuren 

georganiseerd worden, bij voorbeeld binnen enkele lesuren van 
wiskunde, Frans en Nederlands. 

 
Om te kunnen groeien in BZL is de rol van de leraar als coach 

heel belangrijk. Hij begeleidt het leerproces van de leerlingen, 
stimuleert het leren, zorgt voor afwisseling van werkvormen om 

het leren te ontwikkelen, zorgt voor de nodige informatie en het 
materiaal zodat leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. 

 
We laten ons hiervoor inspireren en ondersteunen door scholen 

met ervaring in deze flexwerking (Stroom Leuven, Sint-Angela 

Tildonk, De Prins Diest, De Met Leuven) 
 
 

- Klassikaal lesgeven 
Een deel van de lessen (minimum 2 lesuren per dag) wordt 

voor een kleine kleinere klasgroep aangeboden. Klassikaal 
lesgeven is één van de meest gebruikte werkvormen in het 

onderwijs en is ook effectief12 wanneer er rekening gehouden 
wordt met  

▪ verbindingen maken met de voorkennis van 
leerlingen 

▪ het doel van de les of het lesonderdeel is duidelijk 

▪ directe instructie wordt afgewisseld met oefening 
en concrete toepassing 

▪ concrete voorbeelden inzetten om abstracte 
concepten en inzichten duidelijk te maken 

 
11 Alaerts, L., Decelle, A., Dumont, A. & Wouters, R. (2020). PWO Eerstegraadsscholen. Tussentijds rapoort en output: gedeelte flexwerking. 
UC Leuven-Limburg, Education & Development. 
12 Van den Branden, K. (2015). Onderwijs voor de 21ste eeuw. Acco. 
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▪ verbale leergesprekken ondersteunen met visuele 

schema’s, tekeningen, tabellen 
▪ leerlingen denken en redeneren actief mee 

-  

- Atelierwerking 

Tijdens ateliermomenten combineren we het behalen van 

leerdoelen met het ontdekken van interesses en talenten van 

jongeren. Enkele keren per week krijgen de leerlingen van 
Ponton43 gedurende 3 aaneensluitende uren les in een atelier 

waar theoretische en praktijkgerichte leerdoelen worden 
aangeboden.  

 
In de ateliers zetten we sterk in op een authentieke 

leeromgeving. Het lesaanbod zal bestaan uit functionele 
theoretische en/of praktijkgerichte taken, gekoppeld aan de 

leerplannen MO, PO, de basisopties van het 2e jaar, STEM-
gerelateerde vakken, … Leerlingen zullen tijdens een 

afgebakende periode (ongeveer 6 weken) een doelenpakket 
realiseren. Na 6 weken kiezen ze voor een ander atelier.  

We willen ernaar streven om ook professionals uit diverse 
domeinen (kunst, sport, techniek, …) uit te nodigen in de 

ateliers. In de ateliers van de eerste graad kan dat tijdens een 

kort en krachtig moment zijn en deze leerlingen op die manier 
van diverse professionele contexten laten proeven.  

 
In een tweede graad zal de professional meer naar voor 

geschoven worden (professional eerder gelinkt aan de 
studiekeuze van de leerling) en actiever in de samenwerking 

leerling-leraar-opvoeder stappen. Deze samenwerkingen 
moeten resulteren in een positief leertraject voor de leerling en 

duurzame partnerschappen voor leerling, school, welzijn en 
professional.   

 
De gelijkwaardige en inspirerende relatie met de 

gepassioneerde leraar/vakman staat ook centraal in de 
atelierwerking en biedt mooie kansen om aan zelfvertrouwen en 

zelfontdekking van de leerlingen te werken. Ponton43 wil ook 
nauw samenwerken met welzijnswerk. We willen de krachten 

van onderwijs en welzijn bij uitstek in de atelierwerking 

bundelen. We denken aan een model waarbij leerling, leraar en 
opvoeder als trio in een atelier actief aan de slag gaan. Door de 

leraar én de opvoeder te verbinden met de leerling, 
is kruisbestuiving en zelfs roltransitie mogelijk.  

 
- Projectwerking 
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We denken na over de indeling van het schooljaar op basis van 

projectcycli. Een cyclus zou uit ongeveer 6 weken bestaan, 
gelinkt aan de duur van de gekozen atelierdoelen (zie boven). 

Daarnaast zal er gedurende die periode ook een thema centraal 
staan in de schoolwerking (diversiteit, duurzaamheid, 

verbinding, …). Zowel de klassikale lessen, de flexopdrachten als 
de ateliers kunnen gekleurd worden door dit thema. De 

bedoeling is ook om binnen deze 6 weken een 
project/doel/challenge af te werken met de hele groep leerlingen 

van Ponton43. Door het jaar volgens deze cycli in te delen en 
eventueel evaluatiemomenten volgens deze cycli te plannen, is 

het ook duidelijk op welk moment nieuwe leerlingen kunnen aan 

sluiten bij de groep: bij de start van een nieuwe projectcyclus. 
 

 

3.3 Leerling en zijn/haar context centraal 

Van  pubergedrag naar gedragsstoornis 

De adolescentie is een kwetsbare tijd voor alle jongeren. De Franse 

kinderpsychiater Françoise Dolto vergelijkt de broosheid van jongeren 

tijdens de overgang van kind naar volwassene met een kreeft die van schaal 
wisselt en daardoor tijdelijk geen bescherming heeft wanneer hij 

blootgesteld wordt aan moeilijkheden. 13De uitdagingen in de adolescentie 
zijn dus complex. De manier waarop jongeren hiermee omgaan hangt niet 

alleen af van het de jongere zelf, maar ook van zijn context: het gezin, de 
school en de maatschappij. Alle kinderen zijn weleens onhandelbaar en 

vertonen wat volwassenen ‘ongehoorzaam’, ‘moeilijk’ en/of ‘agressief’ 
gedrag noemen. Ze zetten frustraties en teleurstellingen vaak om in 

moeilijk gedrag.  

Als dat opstandig gedrag geruime tijd blijft duren, een ongunstige impact 

heeft op het functioneren van het kind en ingebed is in relationele 
problemen, kortom als het gedrag een ‘patroon’ is geworden, spreken we 

over een gedragsstoornis. We weten echter dat het systematisch stellen 
van dit lastig gedrag een paradoxale manier is voor de jongere om gezien 

te worden. Het gedrag maskeert de weerloosheid van de jongere die ieder 
moment overmand kan worden door onderliggende gevoelens. Het gestelde 

moeilijk hanteerbaar gedrag wijst telkens weer op een jongere in problemen 

die op een onaangepaste manier een antwoord en hulp zoekt. 14   

Rol van de ouders en het gezin 

 
13 Vandenbussche, I. & Sools, J. (2020) Eerste hulp bij verslaving. 10 mythes over jongeren en drugs. Lannoo. 
14 Vandenbuscche, I. (2020). Voorbereidende tekst voor webinar ‘Moeilijk hanteerbaar gedrag’. URL  
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Het risico op het ontstaan van gedragsproblemen is te verklaren vanuit een 

mix van kind- en omgevingsfactoren. Gezinnen hebben een enorme impact 

op de ontwikkeling van kinderen.  

Kinderen met een diagnose van gedragsstoornis groeien vaak op in een 

problematische opvoedingssituatie. Een gedragsstoornis wordt soms 
onbewust en ongewild door de omgeving in de hand gewerkt en in stand 

gehouden. Die kenmerken van de opvoeding hangen grotendeels samen 
met de problemen van de ouders zelf, die vaak ook een niet-afgestemde 

opvoeding gehad hebben. Die ouders hebben het niet getroffen en worden 
vaak geleefd door hun problemen of zitten in overlevingsmodus. Verder 

voelen ouders, die zelf ernstige moeilijkheden hebben op psychisch, 

lichamelijk, sociaal of financieel vlak, zich vaak teleurgesteld, gefrustreerd, 
onverschillig en kwaad. Hun opvoedingsvaardigheden zijn in de regel 

beperkter, ze kregen vaak zelf maar weinig kansen om te leren hoe het wél 

kan. 15 

De aanpak van Ponton43 dient zich dus ook te richten op het organiseren 

van een samenwerkingsverband met de ouders, de gezinscontext of de 

voorzieningscontext. De ouders zijn, binnen hun mogelijkheden, actief 

betrokken met als doel het leerproces van hun kinderen zoveel mogelijk te 

ondersteunen. Ponton43 en de partners voorzien voor ouders die dit nodig 

hebben ook ondersteuning en hulp bij het versterken van hun 

opvoedingscompetenties. 

Moeilijk hanteerbaar gedrag en leren 

Op Ponton43 staat het leren van elke leerling centraal. Het lerarenteam van 
Ponton43 beschikt daarom over een professionele grondhouding: elke 

leraar gaat steeds op zoek naar het goede in elke jongere en kijkt verder 
dan het gedrag. Leraren in Ponton43 praten daarom eerder over 

broosheden van de leerlingen dan over stoornissen. Ze zetten leren en 

motivatie centraal, maar weten dat negatief gedrag van leerlingen dit soms 
bemoeilijkt. Ze begrijpen dat dit gedrag gepaard gaat met een negatief 

zelfbeeld en onderliggende gevoelens. 

Nieuwe autoriteit, waakzame zorg en geweldloze communicatie16 zijn 
fundamenten van het pedagogisch project dat Ponton43 uitdraagt. De 

preventiepiramide17 van Johan Deklerck vormt het kader voor het 
preventiebeleid van de school en is gedragen door het hele team.  

 
De jongeren op Ponton43 zullen mogelijks moeite hebben om te geloven 

dat de leraar er echt voor hen is, en hem of haar hier voortdurend in 

 
15 Vandenbuscche, I. (2020). Voorbereidende tekst voor webinar ‘Moeilijk hanteerbaar gedrag’. URL  
16 Omer, H. (2019). Nieuwe autoriteit/verbindend gezag voor het onderwijs. Pelckmans Pro. 
17 J. Deklerck (2011) De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. Acco. 
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uitdagen. De kloof tussen de jongeren en de volwassene verkleinen doen 

leraren door de leerlingen een ander beeld te geven van wat volwassenen 
voor hen kunnen betekenen, zodat ze zich er niet tegen hoeven af te zetten. 

Door hen anders te leren kijken naar volwassenen, hun eigen situatie en 
hun schoolse leren, krijgen de jongeren terug zelfvertrouwen en 

perspectief.  
 

De jongere heeft zelf ook verantwoordelijkheid in zijn gedrag maar moet 
hierin gestuurd en geholpen worden door de volwassene. Incidenten zijn 

leermomenten en groeikansen voor zowel de jongere in zijn groei naar 
volwassenheid, als de volwassene in zijn omgaan met jongeren met moeilijk 

hanteerbaar gedrag.  
 

Ponton43 is ook een veilige school. Duidelijkheid, structuur en 
voorspelbaarheid in de school- en klasorganisatie zijn daarom essentieel. 

Nabijheid18 is daarom een leidraad doorheen de hele schoolwerking en is 

ook voelbaar in de aanwezigheid van de leraren op school. Nabij zijn 
betekent niet dat je geen grenzen kan stellen. Integendeel, grenzen geven 

richting en creëren veiligheid. Warm en nabij zijn en toch grenzen stellen is 
een constante evenwichtsoefening op Ponton43. 

 
Er gaat ook zorgzame aandacht naar het groepsdynamische proces19 op 

school en de verbinding tussen leerlingen onderling en met leraren. Een 
verbindend schoolklimaat20 en een inclusieve grondhouding zorgen ervoor 

dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt. 
 

Welbevinden en lichaamsbeweging gaan hand in hand en zorgen voor een 
goede fysieke en mentale conditie.  Naast de uitbreiding van LO-lessen is 

er ook tijdens de pauze een sportaanbod en is er aandacht voor zinvolle 
vrijetijdsbesteding. Ook gezonde voeding draagt bij aan het welbevinden 

en het leren van de leerlingen, er wordt op Ponton43 geregeld samen met 

de leerlingen werk gemaakt van gezonde maaltijden. 

 

Vertaling naar de praktijk: 

 
- Elke ochtend is er een onthaalmoment zodat de jongere de tijd 

heeft om ‘aan te komen’ en te schakelen naar leermodus. 
Leerlingen worden tijdens het onthaalmoment hartelijk ontvangen 

met aandacht voor hun broosheid. Dit moment is begrensd in tijd.  
- Er is de mogelijkheid om samen gezond te ontbijten. 

- Op het einde van de dag is er ook een uitloopmoment voorzien. 

 
18 Van Oyen, F. (2020). Alles begint met nabij zijn. URL: https://sociaal.net/achtergrond/presentie-alles-begint-met-nabij-
zijn/?fbclid=IwAR26uVSDyemHKFT7RoG2nw4xggo-qat6wgSE7v0s6pOGFzXLJ6ZelcRYbo8 
19 Bijleveld, B. (2020). De gouden weken 2.0. Eduforce. 
20 Katholiek Onderwijs Vlaanderen (2019). Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs – Verbindend schoolklimaat 

https://sociaal.net/achtergrond/presentie-alles-begint-met-nabij-zijn/?fbclid=IwAR26uVSDyemHKFT7RoG2nw4xggo-qat6wgSE7v0s6pOGFzXLJ6ZelcRYbo8
https://sociaal.net/achtergrond/presentie-alles-begint-met-nabij-zijn/?fbclid=IwAR26uVSDyemHKFT7RoG2nw4xggo-qat6wgSE7v0s6pOGFzXLJ6ZelcRYbo8
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/9702654a-172c-4048-bf48-b4ac904aab19/attachments/Verbindend%20schooklimaat%20so.pdf
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- Leerlingen en leraren zetten preventief de gespreksmethodiek 

‘pro-actieve cirkel21’ in om verbinding en gelijkwaardigheid te 
stimuleren. 

- Er zijn duidelijke school-en klasregels die samen met de leerlingen 
worden opgesteld. Ook de gevolgen en maatregelen die genomen 

worden bij overtreding zijn voor iedereen duidelijke en staan niet 
ter discussie. 

- Er is een helder en herstelgericht22 draaiboek dat bij elk incident 
gevold wordt. Het herstel van de teweeggebrachte materiële, 

psychische, soms ook existentiële schade staat hierbij centraal. Dit 
gebeurt door vb. hergo, peerbemiddeling,..  

- Een time-outmoment (met toezicht zonder aandacht) kan ingezet 

worden wanneer een incident het leren in de kas dusdanig 
verstoort of de veiligheid van de anderen in het gedrang brengt.  

- Om de veiligheid en continuïteit in de klasgroepen te bewaren, zijn 
er vaste, vooraf vastgelegde instapmomenten doorheen het jaar 

(cfr. Projectwerking). 
- Er is veel aandacht voor beweging: de leerlingen krijgen extra 

lessen LO en kansen om te sporten tijdens pauzes.   
- Ouderbetrokkenheid23 is essentieel op Ponton43, wanneer het 

moeilijk loopt maar zeker ook als alles goed gaat. Er wordt 
daarom veel aandacht geschonken aan waardevolle interactieve 

contactmomenten met ouders, ouderparticipatie en eventueel 

(ondersteunende) huisbezoeken.  

 

3.4 Samen met een sterk netwerk verantwoordelijk  

De concretisering van bovenstaande visie en plannen gebeurt in nauwe 

samenwerking met de verschillende initiatieven en projecten die zich reeds 

jarenlang toeleggen op de opvang van jongeren met moeilijk hanteerbaar 

gedrag (zie ook continuüm partners). Samenwerking tussen de 

verschillende instanties die reeds ervaring hebben met de opvang van deze 

jongeren en het hanteren van probleemsituaties zal maken dat wat één 

instantie niet gerealiseerd krijgt, wel mogelijk wordt door onderlinge 

samenwerking. Doordat de krachten gebundeld worden en het 

onderwijstraject door verschillende instanties gedragen wordt, krijgen deze 

leerlingen meer kansen.   

Tijdens het ontwikkelproces van Ponton43 willen we daarom luisteren naar 

anderen, van hen leren en samen met hen nadenken. We zaten rond de 

tafel met o.a. Ter Bank, Eureka, Ten Desselaar BaO Lovenjoel, Element 

 
21 Heye, D. (2018). Start met cirkelen. 20 cirkels voor meer magie in je klas. Ligand. 
22 Ligand (2015). Samen wijs! Herstelgericht werken op school. Acco. 
23 de Vries, P. (2017). Ouderbetrokkenheid 3.0. CPS 
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Brugge, De Met, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Laurent Thijs, Karel De 

Vos, Inez Van den Bussche, Koïnoor, Stroom, schepen Wadera, Don Bosco 

Groenveld+, SOM Labo Zero Tolerantie, pedagogische begeleiding, Lim 

Vervueren, Annet De Vroey, Jantine Spilt … Sommige gesprekken werden 

ook open gesteld voor een breder publiek om op die manier meer 

betrokkenheid te creëren en het inclusieve idee rond moeilijk hanteerbaar 

gedrag bespreekbaar te maken24. Deze ontmoetingen waren ontzettend 

leerrijk. Ook volgend jaar gaan we hiermee verder en zetten we nog meer 

in op concrete samenwerking met welzijnspartners, leraren uit regulier en 

buitengewoon onderwijs, orthopedagogen, leerlingenbegeleiders, … 

Samenwerking is essentieel in het ontwikkelproces, maar zal ook de motor 

van de werking op Ponton43 zelf zijn. Jongeren met moeilijk hanteerbaar 
gedrag zorgen immers vaak voor verwarring, ze vertonen gedrag dat de 

aandacht in het hier-en-nu opeist en dat schijnbaar niet genegeerd kan 
worden omdat het dwingend om een reactie vraagt. Toch is het nodig om 

de tijd te nemen, gebeurtenissen af te wegen, samen in overleg te gaan, 
elkaar te inspireren en actie te ondernemen vanuit een gezamenlijke 

interpretatie en visie. Samen op verschillende niveaus denken, hypotheses 
naar voor brengen en elkaars denken bevragen is nodig om samen 

onderwijs voor deze jongeren mogelijk en waar te maken. Samen nadenken 

over het eigen en elkaars denken en handelen. Daar gaat samenwerking en 
teamwerking over.25 

 
De organisatie binnen het lerarenteam zal zeer doordacht moeten 

gebeuren, met aandacht voor nabijheid tot de leerlingen en tussen leraren. 
De rol en verantwoordelijkheid van de leraar moet duidelijk zijn, ook de 

grenzen worden besproken. Een leraar op Ponton43 staat er nooit alleen 
voor, hij of zij is deel van een team dat de jongeren begeleidt in hun leren. 

Teamleden respecteren en ondersteunen elkaar, zeker wanneer er moeilijke 
momenten zijn. De communicatie in het team is verbindend en helder.  

 

4. Ontstaan van Ponton43  

In augustus 2011 werd de denkgroep OV4 opgericht. Het doel van de 
denkgroep OV4 was om in de regio Vlaams-Brabant Oost na te denken rond 

het inrichten van een nieuw onderwijsaanbod in de vorm van geïntegreerd 
secundair onderwijs voor normaal begaafde leerlingen met een 

autismespectrumstoornis (OV4 type 9) en voor normaal begaafde leerlingen 
met gedrags- en emotionele problemen (OV4 type 3). In een 

voorbereidende fase werden een aantal betrokken instanties gecontacteerd 

 
24 URL : https://www.ponton43.be/info  
25 Vandenbuscche, I. (2020). Voorbereidende tekst voor webinar ‘Moeilijk hanteerbaar gedrag’. URL 

https://www.ponton43.be/info
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(Welzijn, Onderwijs, Volksgezondheid), er werden vergaderingen en 

informatiesessies georganiseerd. 26  
 

Het M-decreet van 12 maart 2014 zorgde voor een nieuw wettelijk kader 
om de inclusiegedachte in Vlaanderen te realiseren. Hierdoor konden de 

volgende projecten voor de OV4 type 9 van start gaan in september 2015:  

- Vrije scholen: in de school Don Bosco Groenveld Plus werd er gestart 

met onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis 

(ASS) in de B-stroom van het secundair onderwijs. 

Vanaf september 2017 wordt er ook een A-stroom georganiseerd voor 

de eerste graad eveneens in Don Bosco Groenveld Plus. 

- Gemeenschapsonderwijs: vanuit BuSO Woudlucht werd in de Ring (A-

stroom) en in de  Wijnpers (A-stroom en B-stroom) gestart met een 

eerste jaar secundair onderwijs. Vanaf september 2016 wordt het 

project van de Wijnpers overgenomen door Ter Beuke.  

Aanvullend willen we vermelden dat er in 2011 reeds een vernieuwend 

project opgericht werd binnen het buitengewoon secundair onderwijs (OV1 

type 3) om kwetsbare jongeren die zich niet konden handhaven in de 

bestaande onderwijsvoorzieningen op te vangen. Het project ‘TAnder’ heeft 

een voorbeeldfunctie binnen het onderwijslandschap en steunt op een 

doorgedreven samenwerking tussen onderwijs en welzijn.   

De nood aan een OV4 type 3-school echter bleef bestaan.  In september 

2020 werd er een coördinator (Katleen Gillard) en procescoach (Nele 

Decroos) aangeworven met middelen van KSLeuven en Stad Leuven om het 

project meer vorm te geven.  Ondertussen werd de coördinatie in 

september 2021 uitgebreid met Katrin Timmermans (TAnder) en Charlotte 

Beliën (BuO Ter Bank) Samen met Danny Pijls, de coördinerend directeur 

van KSLeuven, vormen zij de projectcoördinatie van Ponton43. De 

resonansgroep ging van start in schooljaar 2021-2022 met als doel het 

vergroten van betrokkenheid en wederzijdse expertisedeling met de 

reguliere secundaire scholen en andere stakeholders in Leuven. 

 

 

 
26 Oorspronkelijke visietekst van de Denkgroep OV4type3 URL: https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-
R94P/edit  

https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-R94P/edit
https://docs.google.com/document/d/1kt9_RqAeLTwnj91ybqOfncAkxTc-R94P/edit
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