
NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR

 
Missie en opdracht 

 We willen voor elke leerling de gezondheid, groei en ontwikkeling bewaken en bevorderen. 

 We willen leerlingen ondersteunen bij het leren, bij het maken van keuzes en bij het 

uitbouwen van hun talenten. 

 We willen alle ouders die het wensen en nodig hebben, ondersteunen bij de opvoeding en 

begeleiding van hun kinderen. 

 We willen scholen ondersteunen in hun taak om alle leerlingen maximale 

ontwikkelingskansen te bieden. 

 

Waarden 
 

 

 

 

 

Hoe 
VCLB Ninove bestaat uit drie regioteams: regioteam Denderleeuw-Ninove, regioteam Geraardsbergen 

en regioteam Pajottenland. Elk team is verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen binnen hun 

regio.  

 

Binnen elk regioteam werken we met verschillende rollen: 

 

Onthalers 

 zijn de eerste contactpersoon voor alle leerlingen, ouders en scholen. 

 onthalen en verhelderen de vraag. 

 geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar 

trajectbegeleiders/externe diensten.  

 

Trajectbegeleiders 

 begeleiden leerlingen en hun ouders. 

 brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart.  

 coördineren individuele zorgtrajecten. 

 

Preventief medische equipe 

 is er voor alle leerlingen. 

 voert medische consulten en vaccinaties uit. 

 volgt besmettelijke ziekten op. 

 loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg. 

 

Collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarkt 

 



Schooljaar 2017-2018 – Regioteam Denderleeuw-Ninove 
 
Onthaalmedewerkers 
 

Jeroen Van Lierde 
Psycho-pedagogisch consulent 

 VBS Aspelare 

 VBS Meerbeke - VBM 

 VBS ’t Landuiterke 

 VBS Sint-Aloysiuscollege 

 VBS Okegem Toffeschool 

 Sint-Aloysiuscollege 

secundair 

 
Els Van Cauter 
Maatschappelijk werker 

 Katholieke Centrumschool  

      Denderleeuw– KCD 

 IKSO Denderleeuw 

 

Eva Verleysen 
Psycho-pedagogisch werker 

 SBS Appelterre De Oogappel 

 SBS Denderwindeke 

 SBS Nederhasselt-Voorde 
 SBS Ninove Ikke/De 

Lettertuin 
 VBS Heilige Harten 

 
 

Ines Verkest 
Maatschappelijk werker 

 VBS BuLO Sint-Joris  

 Heilige Harten Secundair

 
Trajectbegeleiders 

 
Katrijn Boumon  
Teamcoach 
Psycho-pedagogisch 
consulent 
 
 
Martine Buggenhoudt 
Psycho-pedagogisch 
consulent 
 
 

Beatrijs Defranc  
Psycho-pedagogisch consulent 
 
 
 
 
Isabel Van Den Moortel  
Maatschappelijk werker 
 
 

 
Medische equipe 

 

Katrien      Heidi       Steffi  

Genbrugge Declercq Oosterlinck 

Arts               Arts             Arts   

(tot 31/12)                                          s                   (tot 31/12) 

 

 

Sofie Deweghe        Ineke Geerts Dorien Du Four 

Arts Paramedisch Paramedisch 

(vanaf 01/01) werker     werker 

http://www.clbninove.be/node/363

