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Voorwoord0
Beste collega-begeleider, geïnteresseerde lezer

We zijn verheugd je het verslag van de werking van de pedagogische begeleiding van Katholiek On-
derwijs Vlaanderen tijdens het afgelopen schooljaar aan te bieden. Het Begeleidingsverslag 2020-
2021 is evenwel van een iets andere orde dan onze twee vorige begeleidingsverslagen. Het vormt 
namelijk niet enkel een weerslag van de activiteiten die zich in het schooljaar 2020-2021 hebben 
afgespeeld, maar het blikt tegelijkertijd terug op de voorbije begeleidingscyclus die zich uitstrekt 
over de periode 2018-2021. We staan voor de zes prioritaire thema’s zowel stil bij de begeleidings-
activiteiten van het voorbije schooljaar als bij de volledige begeleidingscyclus. Kortom, we sluiten 
met het Begeleidingsverslag 2020-2021 de driejarige cyclus af en grijpen die kans aan voor een te-
rugblik op de pedagogische begeleiding de voorbije schooljaren.

Het schooljaar 2020-2021 confronteerde ons vrijwel onmiddellijk opnieuw met de gevolgen van de 
coronapandemie. Door de pandemie zagen onze scholen andere werksituaties en tijdelijke qua-
rantaines van leerlingen en personeel, maar ook op klas- of schoolniveau werden maatregelen ge-
troffen die ertoe leidden dat leraren en schoolteams noodgedwongen op een andere wijze te werk 
moesten gaan. Uiteraard zorgde die coronacontext ook voor een blijvende impact op ons begelei-
dingswerk. Onze pedagogisch begeleiders konden dat ervaren in de contacten die ze onderhielden 
met de onderwijsprofessionals van onze scholen en ze gingen telkens samen met alle betrokken 
partijen op zoek naar gepaste antwoorden. De impact was overigens niet enkel te voelen in de vor-
melijke manier waarop de contacten georganiseerd werden, maar situeerde zich ook op inhoudelijk 
niveau. Ondersteuning om met deze verander(en)de realiteit om te gaan, kwam ook veelvuldig aan 
bod binnen onze begeleidingsinterventies.

In dit begeleidingsverslag rapporteren we zowel over de inhoudelijke prioritaire thema’s, als over 
onze ontwikkeling als organisatie. Wat de inhoudelijke thema’s betreft, geven we per prioritair the-
ma een algemene omschrijving van de ondernomen acties en presenteren we telkens minstens 
drie voorbeelden van goede praktijk voor het voorbije schooljaar. Die praktijkvoorbeelden schetsen 
een goed beeld van waar we als pedagogische begeleiding op inzetten. Daarnaast staan we dus 
ook stil bij de ontwikkeling van de pedagogische begeleiding als professionele lerende organisatie. 
Die ontwikkeling beschrijven we in het hoofdstuk over onze interne werking. Ook voor dat aspect 
maken we de balans op in relatie tot de gestelde doelen.

Zoals eerder aangegeven, brengt dit begeleidingsverslag rapport uit over het derde schooljaar van 
de driejarige cyclus en sluit daardoor de begeleidingscyclus 2018-2021 ook af. Het concept waar-
mee we die begeleidingscyclus in 2018 aanvatten, hanteerde een ‘tweemaal drie schooljaren’-prin-
cipe. Dat betekent dat het Begeleidingsverslag 2020-2021 een werkjaar formeel afsluit, maar ook de 

eerste van twee cycli en bijgevolg het startpunt van de tweede begeleidingscyclus 2021-2024 ver-
tegenwoordigt. Met andere woorden, het afsluiten van deze eerste cyclus vormt een belangrijk kris-
tallisatiepunt in het proces van kwaliteitsontwikkeling binnen onze eigen organisatie. We maakten 
in de tweede helft van het schooljaar 2020-2021 werk van een evaluatie van het begeleidingsplan 
dat tijdens de periode 2018-2021 werd gehanteerd. We blikten tijdens die evaluatie terug op de 
voorbije schooljaren en maakten voor onszelf de balans op over de mate waarin en op welke wijze 
de vooropgestelde doelen werden gerealiseerd. We plooiden daarvoor terug op de strategische en 
operationele doelen die geformuleerd werden bij de opmaak van het Begeleidingsplan 2018-2021.

Het is daarmee duidelijk dat het Begeleidingsverslag 2020-2021 zoals we dat hiermee aan jou pre-
senteren, allerminst een eindpunt vormt. De reflectie voor de begeleidingscyclus 2018-2021 geldt 
tegelijkertijd als belangrijkste aanknopingspunt voor het begeleidingsplan van de volgende, de hui-
dige cyclus. We verwijzen dan ook graag naar het nieuwe begeleidingsplan voor de cyclus 2021-
2024, dat voortbouwt op die inzichten.

Het is onze bedoeling om met onze pedagogische begeleiding een zo kwaliteitsvol mogelijke dienst-
verlening te kunnen blijven uitbouwen. We hebben daar evenwel zorgen over. De beloofde aanvul-
lende, gekleurde werkingsmiddelen milderen de voor deze legislatuur voorziene besparingen op de 
pedagogische begeleidingsdiensten enigszins, maar compenseren ze geenszins. Door een stevige 
netto besparing vreest Katholiek Onderwijs Vlaanderen dat de schoolnabije ondersteuning van 
scholen onder druk komt te staan en wordt het voor de pedagogische begeleidingsdiensten een 
uitdaging om hun rol in de kwaliteitsdriehoek in voldoende mate te kunnen blijven waarmaken. We 
staan dus voor de pittige opdracht om opnieuw keuzes te maken en gericht te prioriteren waarrond 
en hoe we onze doelgroepen professionaliseren rond onderwijskwaliteit.

We wensen je veel leesplezier toe bij het inkijken van onze activiteiten.

Machteld Verhelst, pedagogisch directeur
Lieven Boeve, directeur-generaal

https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/cbbb45cf-4bce-4ec3-a9bd-2a8869b26a54/attachments/Begeleidingsplan_2021-2024_web_spreads.pdf
https://api.katholiekonderwijs.vlaanderen/content/cbbb45cf-4bce-4ec3-a9bd-2a8869b26a54/attachments/Begeleidingsplan_2021-2024_web_spreads.pdf
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Bij het ontwerpen en realiseren van begeleidingstrajecten vertrekt de pedagogische begeleiding 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen resoluut van een geïntegreerde visie op onderwijs: centraal 
staat de pedagogisch-didactische relatie tussen leraren(team) en leerlingen(groep). In elke be-
geleidingsinterventie komen vragen over ‘identiteit’, ‘kwaliteit’ en ‘pedagogische en didactische 
keuzes’ aan bod. Sterker nog, die vragen gaan in feite altijd vooraf aan elke concrete keuze die een 
school maakt en aan elke begeleiding. Voor iedere pedagogisch begeleider en elke school vormen 
ze de essentie: als pedagogisch begeleider kun je pas ten volle – overigens altijd in dialoog met 
de leden van het schoolteam – je schouders onder een specifieke prioriteit zetten, zodra de drie 
reeksen fundamentele vragen beantwoord zijn.

De pedagogische begeleiding hanteert als uitgangspunt bij al haar interventies het basisscenario 
voor het begeleiden van katholieke dialoogscholen. Over de verdere implementatie van deze bege-
leidingsstrategie rapporteren we in de eerste alinea van 4.5.3. Professionaliseringsbeleid: dooront-
wikkeling en uitrol van onze gemeenschappelijke visie op begeleiden.
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Figuur 1
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Uitgangspunten1
Het basisscenario voor het begeleiden van katholieke dialoogscholen is opgebouwd uit vier lagen 
die wel onderscheiden, maar niet gescheiden kunnen worden:

•	 de laag van de school: haar droom, haar leraren, haar team en haar context;
•	 de laag van ons DNA: de droom van de katholieke dialoogschool en de concrete vertaling 

ervan in onze grondhouding;
•	 de agogisch-didactische laag: het proces dat we doorlopen bij het professionaliseren van 

onderwijsmensen;
•	 de laag van de kwaliteitsontwikkeling: de interne kwaliteitsontwikkeling en het ondersteu-

nen van de kwaliteitsontwikkeling bij de scholen.

Via die Vlaanderenbrede begeleidingsstrategie willen we alle katholieke scholen kwaliteitsvol be-
geleiden en ervoor zorgen dat onze begeleidingsinterventies effect hebben tot op de klasvloer. Dat 
doen we zowel vraag- als aanbodgestuurd. Het basisscenario biedt ons daarnaast de mogelijkheid 
om te reflecteren over ons eigen handelen en te borgen, bannen en bijsturen waar nodig.

Een dialogale grondhouding is het bindmiddel tussen de verschillende lagen van ons basisscena-
rio en geeft aan de agogisch-didactische laag een specifiek pigment, namelijk in dialoog afstem-
men, in dialoog ontwerpen, in dialoog realiseren en in dialoog evalueren.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_19-20_Bijlage_basisscenario
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We koppelen de prioriteiten die we als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren in ons begeleidingsplan naar voren schuiven, aan de decretale opdrachten. De koppeling 
tussen beide kun je terugvinden in het Begeleidingsplan 2018-2021 (zie daar hoofdstuk 3: prioritaire 
thema’s, en strategische en operationele doelen).

 
Figuur 2 
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Het voorbije schooljaar werkten de meeste pedagogisch begeleiders nog met het registratiesys-
teem dagboek waarin ze aangeven binnen welke decretale opdracht een schoolcontact zich situ-
eert. Het resultaat vind je op bladzijde 10 in een grafiek.

De ontwikkeling van onze nieuwe gebruikerstool WeShare kwam in het schooljaar 2020-2021 in 
een stroomversnelling. We spreken van een gebruikerstool of samenwerkingstool omdat WeShare 
bedoeld is om als pedagogisch begeleiders samen te werken rond onze instellingen. Automatisch 
is dan een aantal gegevens geregistreerd zoals strategische doelen waaraan men werkt of de con-
tacturen met de scholen.

In het schooljaar 2020-2021 hebben 3 piloten, met name het Vlaanderenbrede team buitengewoon 
onderwijs, het team regio Limburg en van regio Mechelen-Brussel, WeShare gebruikt om het sys-
teem te testen en verbeteren. Hierdoor zijn er gegevens van deze piloten beschikbaar via WeShare, 
maar niet in de volle breedte. Voor het vorige schooljaar kunnen we daarom niet op een eenduidige 
manier over onze ‘cijfers’ rapporteren.

Vanaf het huidige schooljaar is WeShare het enige systeem voor het invoeren van begeleidingsac-
tiviteiten. In de eerste plaats is het een buitengewoon krachtige tool om de samenwerking tussen 
alle pedagogisch begeleiders van Katholiek Onderwijs Vlaanderen te stimuleren. Door die over-
gang van een registratiesysteem naar een gebruikerstool hebben we voor het afgelopen schooljaar 
evenwel geen totaalbeeld van onze schoolcontacten. Verderop presenteren we de (deel)resultaten 
zoals we dat ook in de andere begeleidingsverslagen van de cyclus 2018-2021 gedaan hebben. 
Daarnaast staan we voor de pilootentiteiten Limburg, Mechelen-Brussel en het Vlaanderenbrede 
team buitengewoon onderwijs al stil bij de nieuwe werkwijze die we op dit moment al volop orga-
nisatiebreed uitrollen.

Voor de decretale opdrachten 6 en 7 houden we bij in welke fora we die opvolgen. We verwijzen 
daarvoor naar online documenten die het hele jaar bijgehouden worden. Daaruit blijkt dat we op 
ontzettend veel fora vertegenwoordigd zijn en veel externe samenwerkingsverbanden hebben.

•	 Decretale opdracht 6: overzicht
•	 Decretale opdracht 7: overzicht

In de onderstaande figuur vind je hoe onze begeleidingstaken zoals ze geregistreerd werden in het 
dagboek verdeeld zijn over de decretale opdrachten.

2 Decretale opdrachten

https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EeS3CoARtCRKj2lShYIRm64Bzbjr4PtVSUj9HBW3F6U9Yw?e=ynGuDS
https://guimard.sharepoint.com/:x:/s/pedagogische-begeleiding/coordinatie-pedagogische-begeleiding/EWSZET0u8k5CkvWz72RPjdoBm-W0qs-egWIGzCUdGzGzjA?e=wH88do
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Decretale opdrachten voor schoolcontacten
2020 - 2021 (dagboek)

1. (onderwijs)instellingen ondersteunen bij de realisatie van
hun opvoedingsproject

2. (onderwijs)instellingen en CLB’s ondersteunen bij het 
bevorderen van hun (onderwijs)kwaliteit (of de kwaliteit 
van de leerlingenbegeleiding)

3. instellingen ondersteunen en begeleiden bij de
uitwerking van actiepunten na een doorlichting

 4. onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en
ondersteunen

5. nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen

6. met verscheidene onderwijsactoren op verschillende
niveaus overleggen over onderwijskwaliteit en kwaliteit van
de leerlingenbegeleiding

 7. participeren aan de aansturing of opvolging van
ondersteuningsinitiatieven, georganiseerd door de Vlaamse
Regering

9. andere

Figuur 3

Het springt meteen in het oog dat twee decretale opdrachten de meeste begeleidingstijd in be-
slag nemen: het ondersteunen bij het bevorderen van de (onderwijs)kwaliteit en het aanreiken, 
stimuleren en ondersteunen van onderwijsinnovaties. We werken uiteraard ook geïntegreerd aan 
verschillende decretale opdrachten tegelijkertijd. Zo wordt bijvoorbeeld de implementatie van 
nieuwe leerplannen onmiddellijk gekoppeld aan de realisatie van het opvoedingsproject. Bij de 
registratie vragen we aan de pedagogisch begeleiders enkel hun hoofdfocus aan te duiden. We 
registreerden 26% ‘andere’. Daaronder vallen bijvoorbeeld het beleidswerk, de eigen professiona-
lisering of het voorbereidingswerk van een begeleider. Ook dan is er natuurlijk altijd wel een ver-
band met de decretale opdrachten, maar die link registreren we niet. Het volwassenenonderwijs 
wordt met de eigen decretale opdrachten in bovenstaande grafiek niet zichtbaar (in de legende 8) 
opgenomen, omdat het percentage te klein is en de begeleiding ook andere decretale opdrachten 
te vervullen heeft.

Met behulp van ons nieuwe samenwerkingsinstrument WeShare krijgen we een goed zicht op 
het totale aantal ‘trajecten’, ‘structurele netwerken’ en ‘interventies’ die inzetten op de decretale 
opdrachten. Als gebruiker van de digitale tool heb je ook heel wat ondersteunende informatie ter 
beschikking. Zo kun je tijdens het samen vormgeven van begeleidingsinitiatieven met je colle-
ga-begeleiders ook extra duiding oproepen bij de gehanteerde terminologie:

•	 Een traject is een aaneenschakeling van meerdere activiteiten in één of meerdere scholen, 
dat over een langere periode loopt, om een geheel van doelen te realiseren.

•	 In een structureel netwerk komen de leden op regelmatige basis samen. Er zijn meerdere 
bijeenkomsten op een jaar. De onderwerpen van het netwerk kunnen vastliggen, maar dat 
hoeft niet. Er kunnen meerdere onderwerpen behandeld worden. De samenstelling van de 
groep is redelijk stabiel.

•	 Een interventie is een kortlopende begeleiding in 1 of meerdere scholen met een beperkt 
aantal activiteiten (meestal 1), gericht op het bereiken van 1 of meerdere doelen (meestal 
1).

Voor alle trajecten, structurele netwerken en interventies – kortom, voor alle mogelijke begelei-
dingsinitiatieven – selecteren onze pedagogisch begeleiders de strategische doelen waaraan 

gewerkt wordt. Ze maken daarvoor gebruik van zoektermen: alle strategische doelen kunnen opge-
zocht worden met behulp van kernwoorden die de inhoudelijke focus weergeven. Die zoektermen 
zijn op hun beurt dan weer gelinkt aan de decretale opdrachten. In de onderstaande grafiek illus-
treren we voor het schooljaar 2020-2021 de inzet op decretale opdrachten zoals we ze in WeShare 
terugvinden. 
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Decretale opdrachten voor schoolcontacten
2020 - 2021 (WeShare)

1. Ondersteunen bij de realisatie van hun eigen
pedagogisch of agogisch project

2a. Netwerkvorming te bevorderen en netwerken te
ondersteunen

2b. Leidinggevenden ondersteunen of vormen

2c.1. De beroepsbekwaamheid van de personeelsleden
te ondersteunen

2c.2. Bijzondere aandacht voor beginnende leerkrachten,
leerkrachten met specifieke opdrachten

2c.3. Aandacht aan de competenties in het kader van
onderwijs aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften

2d. Het beleidsvoerend vermogen van instellingen
versterken

2e. Kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen

3. Instelling ondersteunen en begeleiden na een
doorlichting

4. Onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en
ondersteunen

 
Figuur 4

Dankzij WeShare beschikken onze pedagogisch begeleiders voortaan over een digitale boekentas 
met daarin alle relevante informatie in het kader van hun begeleidingswerk. De schoolcontacten 
en de ontwikkelde/gebruikte materialen vinden hun plaats in WeShare. Het ontwikkelwerk, dat aan 
de feitelijke schoolcontacten voorafgaat, wordt niet opgenomen in WeShare. We hebben er daar-
om voor gekozen om de schoolcontacten op een andere manier te berekenen. We gaan voor de 
berekening van de schoolcontacten uit van een 38-urenweek en dat gedurende 40 werkweken per 
schooljaar. Zo genereert een voltijdse pedagogisch begeleider in een volledige werkweek, wanneer 
hij gedurende 19 uur onderwijsprofessionals ondersteunt, voor 50% schoolcontacten. We illustre-
ren dat verder aan de hand van enkele fictieve voorbeelden.

In een eerste voorbeeld heeft een pedagogisch begeleider voor de maand mei in totaal 75 uur 
rechtstreeks contact met de onderwijsprofessional. Het gaat om 3 intakes (4,5 uur) en 31 ‘sessies 
begeleid’ – trajecten, structurele netwerken of interventies – voor in totaal 70,5 uur. Zoals eerder 
aangegeven, berekenen we het percentage schoolcontacten in WeShare op basis van een 38-uren-
week. De maand mei telde zo 136,5 werkuren. Dat betekent dat in ons voorbeeld 54,9% schoolcon-
tacten voor de maand mei 2021 door de betrokken begeleider werden gerealiseerd.

In een tweede voorbeeld gaan we even uit van een pedagogisch begeleider die in de periode van 
1 januari tot en met 31 maart 2021 in totaal 31 begeleidingsinitiatieven verzorgde gedurende 87 
schoolcontacten, samen goed voor 176,92 uur. Naast ‘intakesessies’ (4,5 uur), ‘sessies begeleid’ 
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(142,92 uur) heeft deze begeleider ook ‘netwerkevents, informeel overleg of overleg met de leden 
van onze netwerkorganisatie’ voor 29,5 uur gerealiseerd. Het percentage schoolcontacten zal ook 
voor hem in WeShare berekend worden op basis van de 38-urenweek. In 2021 telden de maanden 
januari tot en met maart 440,5 werkuren. Op basis daarvan realiseert deze collega in die periode 
voor 40,1% schoolcontacten.

13
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3 Uitrol, monitoring en realisatie van de 
prioritaire thema’s, strategische en 
operationele doelen

MONITORING VIA DAGBOEK EN WESHARE
Om ons begeleidingsplan goed te kunnen uitrollen, hanteerden we het voorbije schooljaar voor 
de laatste keer twee verschillende dynamieken: een Vlaanderenbrede en een regionale/congrega-
tionele/dienstgebonden dynamiek. Per thema was er een Vlaanderenbreed Overleg (VO) dat het 
overzicht bewaarde. In die VO zaten begeleiders uit verschillende regio’s, diensten en congregaties 
samen.

De monitoring van de Vlaanderenbrede actieplannen gebeurde ook door de verschillende VO’s. 
Naar aanleiding van dit begeleidingsverslag ging elke VO op zoek naar minstens drie kwaliteits-
volle good practices die Vlaanderenbreed gedeeld kunnen worden. In dit begeleidingsverslag kun 
je telkens naar de voorbeelden en de bijhorende materialen doorklikken. De voorbeelden staan on-
line voor onze begeleiders; op die manier kunnen we begeleiders inspireren met betrekking tot de 
verschillende prioriteiten. Achter het begeleidingsverslag zit dus een rijke verzameling van mooie 
voorbeelden van begeleidingsinterventies en een schat aan materiaal.

Daarnaast deden we vorig schooljaar een monitoring via het dagboek en WeShare, de nieuwe ge-
bruikerstool van de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Aan de hand 
van die data kunnen we vaststellen hoeveel tijd van de schoolcontacten aan welke prioritaire the-
ma’s besteed werd. Dit begeleidingsverslag biedt de mogelijkheid aan de collega’s om het kwan-
titatieve luik gezamenlijk te bekijken. Het Begeleidingsverslag 2020-2021 is meteen ook het laatste 
verslag van de eerste cyclus. Met het Begeleidingsplan 2021-2024 sturen we ook onze werking voor 
het opmaken van Vlaanderenbrede actieplannen bij. Daarover lees je meer in hoofdstuk 4 Interne 
werking.

In onderstaand cirkeldiagram kun je het percentage aflezen voor elk van onze zes prioritaire the-
ma’s binnen de registratie van schoolcontacten in het dagboek. De grafiek laat ook duidelijk zien 
dat we ruimte laten voor vragen van instellingen, ook als die niet onmiddellijk binnen onze eigen 
prioriteiten vallen.
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Figuur 5

Op basis van de beschikbare registratiegegevens in het dagboek zien we dat het meeste begelei-
dingstijd naar kwaliteitsontwikkeling en curricula ging. Ook daarbij geldt opnieuw de opmerking 
dat pedagogisch begeleiders een hoofdfocus aanduiden, maar dat verschillende thema’s geïnte-
greerd aan bod komen. Identiteit en kwaliteit gaan altijd hand in hand.

Bij elk begeleidingsinitiatief in WeShare geven de pedagogisch begeleiders aan aan welke strategi-
sche doelen zij werken. Zo’n begeleidingsinitiatief kan één actie bevatten, maar vaak ook meerdere 
schoolcontacten. De aantallen in de tabel geven aan hoe vaak de strategische doelen werden aan-
gevinkt in de begeleidingsinitiatieven.

Figuur 6 geeft een globaal beeld van de drie piloten en beslaat de periode van 1 september 2020 
tot en met 31 juli 2021. De begindatum van het begeleidingsinitiatief is bepalend in deze selectie, 
met andere woorden, de datum van de eerste actie in het begeleidingsinitiatief.

De volgende tabellen en grafieken geven een beeld van het aantal strategische doelen waaraan 
enkele individuele pedagogisch begeleiders werkten. We hebben gekozen voor pedagogisch bege-
leiders met een verschillende focus.

De gegeven informatie is voor alle pedagogisch begeleiders beschikbaar. Pedagogisch begelei-
ders hebben verschillende mogelijkheden om relevante informatie te borgen bij de begeleidingen 
en acties in WeShare, gaande van bijlagen tot het noteren in WeShare zelf met de mogelijkheid om 
samen gelijktijdig in een document of presentatie te werken.

De cijfers geven geen juist beeld van het gepresteerde werk: het zijn cijfers op basis van drie pi-
lootgroepen in een periode dat de gebruikerstool nog in volle ontwikkeling was. WeShare is in die 
periode vrij grondig aangepast aan de noden van de organisatie en de gebruikers. We willen met 
deze tabellen en grafieken enkel een goed beeld geven van mogelijke manieren van rapporteren op 
basis van onze nieuwe tool.
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Bereikte strategische doelen in aantal — periode van 1 september 2020 tot en met  
31 juli 2021
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Bereikte strategische doelen in aantal (1 september 2020 - 31 juli 2021)  
pedagogisch begeleider met focus zorgbreed en kansenrijk onderwijs 

Figuur 6

Totaal 10054 100,00%

1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het project van 
de katholieke dialoogschool.

546 5,43%

1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolpraktijk. 458 4,56%

1.3 Het schoolteam gaat vanuit het eigen opvoedingsproject in dialoog met de lerenden om 
hun identiteitsontwikkeling te ondersteunen.

18 0,18%

2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit met het oog op haar onderwijsleer-
praktijk.

906 9,01%

2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resulta-
ten en effecten bij de lerenden.

413 3,91%

2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in functie) van haar onderwijsleerpraktijk. 238 2,37 %

3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen. 631 6,28 %

3.2 De school werkt samen aan dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap. 158 1,57 %

3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolorganisatie en -cultuur in samenspraak met 
alle partners.

235 2,34 %

4.1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap 
over zijn curricula in handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

1675 16,66 %

4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ont-
plooiing van de volledige persoon van de lerende.

1730 17,21 %

5.1 Het schoolteam gebruikt de kracht van het verschil als pedagogische hefboom. 872 8,52 %

5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekansen voor elke lerende in alle facetten van 
het schoolleven met het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.

655 6,37 %

5.3 Het schoolteam realiseert een inclusieve leeromgeving. 558 5,40 %

6.1 Het schoolteam gaat uit van de kracht van de talige diversiteit in de samenleving en op 
school om actief in te zetten op de meertalige ontwikkeling van alle lerenden.

137 1,36 %

6.2 Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving met het oog op de ontplooiing van 
de volledige persoon van de lerende.

490 4,72 %

6.3 Het schoolteam stemt haar onderwijsleerpraktijk af op de talige noden en behoeften van 
alle lerenden.

324 3,22 %

Geen 10 0,10%

Bereikte strategische doelen in aantal - periode van 1 september 2020 tot en met 31 juli 
2021 voor een pedagogisch begeleider met focus zorgbreed en kansenrijk onderwijs 
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Bereikte strategische doelen in aantal (1 september 2020 - 31 juli 2021)  
pedagogisch begeleider met focus zorgbreed en kansenrijk onderwijs 

Figuur 7

Totaal 391 100,00%

1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het project van 
de katholieke dialoogschool.

25 6,39%

1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolprak-
tijk.

35 8,95%

2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit met het oog op haar onderwijsleer-
praktijk.

13 3,32%

2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resul-
taten en effecten bij de lerenden.

4 1,02%

3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen. 5 1,28%

3.2 De school werkt samen aan dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap. 1 0,26%

3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolorganisatie en -cultuur in samenspraak met 
alle partners.

4 1,02%

4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ont-
plooiing van de volledige persoon van de lerende.

21 5,37%

5.1 Het schoolteam gebruikt de kracht van het verschil als pedagogische hefboom. 99 25,06%

5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekansen voor elke lerende in alle facetten 
van het schoolleven met het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.

114 29,16%

5.3 Het schoolteam realiseert een inclusieve leeromgeving. 70 17,90%
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Bereikte strategische doelen in aantal - periode van 1 september 2020 tot en met 31 juli 
2021 voor een pedagogisch begeleider met focus taalbegeleiding basisonderwijs
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Figuur 8

Totaal 276 100,00%

1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het project van 
de katholieke dialoogschool.

1 0,36%

1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolprak-
tijk.

8 2,90%

2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit met het oog op haar onderwijsleer-
praktijk.

53 19,20%

2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resul-
taten en effecten bij de lerenden.

13 4,71%

2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in functie) van haar onderwijsleerpraktijk 8 2,90%

3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen. 17 6,16%

3.2 De school werkt samen aan dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap. 8 2,90%

3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolorganisatie en -cultuur in samenspraak met 
alle partners.

3 1,09%

4.1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn eigen opvoedingsproject, het eigenaar-
schap over zijn curricula in handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

8 2,90%

4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ont-
plooiing van de volledige persoon van de lerende.

24 8,70%

5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekansen voor elke lerende in alle facetten 
van het schoolleven met het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.

7 2,54%

6.2 Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving met het oog op de ontplooiing 
van de volledige persoon van de lerende.

94 34,06%

6.3 Het schoolteam stemt haar onderwijsleerpraktijk af op de talige noden en behoeften van 
alle lerenden.

32 11,59%

Bereikte strategische doelen in aantal - periode van 1 september 2020 tot en met 31 juli 
2021 voor een pedagogisch begeleider met focus vakbegeleiding in het secundair onder-
wijs
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Figuur 9

Totaal 170 100,00%

1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het project van 
de katholieke dialoogschool.

2 1,18%

1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolprak-
tijk.

7 4,12%

2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit met het oog op haar onderwijsleer-
praktijk.

26 15,29%

2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de resul-
taten en effecten bij de lerenden.

2 1,18%

2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in functie) van haar onderwijsleerpraktijk 9 5,29%

3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolorganisatie en -cultuur in samenspraak met 
alle partners.

2 1,18%

4.1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door zijn eigen opvoedingsproject, het eigenaar-
schap over zijn curricula in handen in lijn met de onderliggende principes ervan.

59 34,71%

4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes met het oog op de ont-
plooiing van de volledige persoon van de lerende.

51 30,00%

5.1 Het schoolteam gebruikt de kracht van het verschil als pedagogische hefboom. 5 2,94%

5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekansen voor elke lerende in alle facetten 
van het schoolleven met het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.

3 1,76%

6.2 Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving met het oog op de ontplooiing 
van de volledige persoon van de lerende.

4 2,35%
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In het kader van onze begeleidingsactiviteiten en/of nascholingssessies bereikten we het afge-
lopen schooljaar zo goed als al onze scholen; voor de pedagogische begeleiding van Katholiek On-
derwijs Vlaanderen waren er geen zogenaamde ‘dodehoekscholen’. In die scholen zijn we meestal 
trajectmatig via verschillende interventies rond onze begeleidingsprioriteiten aan de slag gegaan. 
Wel is er een klein aantal scholen waarmee we slechts in beperkte mate contact hadden.

In de eerste bijlage achteraan wordt er nog apart over onze nascholingsactiviteiten gerapporteerd.

In figuur 10 brengen we in kaart wie onze specifieke doelgroepen zijn. Uit deze grafiek op basis van 
de gegevens uit het dagboek kun je opmaken dat we vooral inzetten op de begeleiding van leraren 
en lerarenteams (in totaal 58%).
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Figuur 10

Vanuit de pilootgroepen die vorig schooljaar al gewerkt hebben met WeShare kunnen we met be-
trekking tot de doelgroepen ook al een eerste indruk geven.

In WeShare kunnen pedagogisch begeleiders aangeven welke doelgroep zij beogen en welke con-
crete doelen. Ter illustratie hieronder geven we onze begeleidingsinitiatieven/-inzet voor vier van 
deze doelgroepen.  

Doelgroep Aantal Aandeel  

Directie/beheerder/TAC 1487 14,79%

Leraar/docent/lector 3178 31,61%

Middenkader 1305 12,98%

Team 2092 20,81%

21
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Realisaties prioritaire thema’s, strategische en operationele doelen
In het Begeleidingsplan 2018-2021 kozen we ervoor om naar onze scholen toe zes prioritaire the-
ma’s naar voren te schuiven. Hieronder brengen we verslag uit van onze realisaties gedurende het 
voorbije schooljaar. In de groene kaders op de linkerbladzijden staan we telkens kort stil bij de re-
alisatie van de vooropgestelde doelen op het einde van de cyclus 2018-2021 en blikken al vooruit 
op de nieuwe cyclus 2021-2024.

3.1 Identiteitsbeleid
3.1.1 De school ontwikkelt een schooleigen gedragen missie en visie in lijn met het project van de 

katholieke dialoogschool.
3.1.2 De school maakt haar missie en visie zichtbaar in het schoolbeleid en in de schoolpraktijk.
3.1.3 Het schoolteam gaat vanuit het eigen opvoedingsproject in dialoog met de lerenden om hun 

identiteitsontwikkeling te ondersteunen.

Voor de realisatie van deze doelen zijn identiteitsbegeleiders aan de slag, waar mogelijk in samen-
werking met andere pedagogisch begeleiders en met nascholers. Tussen de vele praktische be-
slommeringen en kortetermijnverplichtingen is expliciete aandacht voor de identiteitsontwikkeling 
en de verbindende kracht van het pedagogisch project zeker niet vanzelfsprekend voor een school. 
Wie er tijd en ruimte voor maakt om het op de agenda te zetten en te houden, ervaart alleszins het 
effect ervan als een weldaad. Het brengt als dragende grond samenhang in het schoolgebeuren en 
een versterkt bewustzijn van waar het uiteindelijk wezenlijk om gaat in het onderwijs.

Het voorbije schooljaar liepen we opnieuw begeleidingstrajecten met scholen voor herbronning 
van hun pedagogisch project. De herbronning beoogt om eigentijdse woorden te geven die uitdruk-
ken waarvoor men staat en gaat. Die reflectie zorgt voor een kristallisering van de gemeenschap-
pelijke drive op school. Zo brengt de herbronning van het eigen pedagogisch project helderheid 
in de schoolwerking en straalt ze uit naar het dagelijks leven en werken op school. Behalve een 
zinvolle en vruchtbare reflectie is ze ook een wezenlijk onderdeel in de kwaliteitsontwikkeling van 
een school, om niet te zeggen het uitgangspunt ervan. Het betreft hier immers de beantwoording 
van de kwaliteitsvraag ‘doen wij de goede dingen?’. In elk geval is het telkens maatwerk, afgestemd 
op de specifieke context en situatie van de school. Natuurlijk zijn er wel vaste basisstappen in een 
herbronningsproces te herkennen, die we bij wijze van voorbeeld (voorbeeld 1) illustreren.

De visie op vorming in een katholieke dialoogschool met haar acht wegwijzers, uitgewerkt in de 
publicatie Hoop doet leren (Halewijn, 2019), is daarvoor het grondplan. Die acht wegwijzers zijn: 
duurzaamheid, gastvrijheid, generositeit, kwetsbaarheid en belofte, rechtvaardigheid, uniciteit in 
verbondenheid, verbeelding en de eigen inspiratie van de school. Specifiek voor het basisonderwijs 
is het OKB (Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs) richtinggevend. In de geactualiseerde 
versie van het OKB werden in 2020 die acht wegwijzers geïntegreerd.

We ondersteunden scholen verder in het zichtbaar maken in de schoolpraktijk van hun missie en 
visie. De hoger vermelde wegwijzers naar vorming zijn en blijven het fundament in iedere jaarthe-
mawerking. Ze vertolken een pedagogie van de hoop. Zo wordt een katholieke dialoogschool een 
oefenplaats voor het volle mens- en medemens-zijn. Die weg opgaan is verrassend vreugdevol. 

 

Het project van de katholieke dialoogschool kreeg de afgelopen drie jaar steeds meer 
vorm. Het werd uitgedragen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de scholen toe. 
Maar evengoed in omgekeerde richting. De maandelijkse uitgaven van Leeftocht maakten de 
jaarthema’s voor de scholen concreet. De scholen konden tijdens de ‘sterke tijden’ - zoals de 
veertigdagentijd en advent - terecht op de website voor hapklaar materiaal. Ze konden er ook 
inspiratie vinden om met de wegwijzers aan de slag te gaan in alle geledingen van het school-
gebeuren. En de scholen konden via de website good practices met elkaar uitwisselen.

Op regionaal niveau konden de scholen inschrijven op dialoogavonden waar het jaarthema 
werd voorgesteld teneinde het te laten landen op de klasvloer. Inspiratiedagen, impulsdagen 
en evenementen zoals het Festival van de hoop concretiseerden de thema’s voor zowel pasto-
raal als identiteit. 

Doorheen de drie jaren werden instrumenten ontwikkeld die ons meer slagkracht gaven bij 
ons begeleidingsinitiatieven, zoals de vernieuwde versie Opdrachten voor het Katholiek Basis-
onderwijs en de nieuwe engagementsverklaring. Aan nieuwe leidinggevenden van zowel het 
basis- als het secundair onderwijs werd vorming aangeboden die hen in staat stelt zich de 
krachtlijnen van de katholieke dialoogschool eigen te maken.

Bij deze prioriteit illustreren we ook even onze poging om het effect te achterhalen van 
twee projecten: ons aanbod voor de vasten op de pro-site en van het ‘Festival van de hoop’. 
Dit laatste was een online evenement, georganiseerd door de identiteitsbegeleiders van de 
regio Limburg. Ze lanceerden de interactieve website www.festivalvandehoop.be met zoom-
sessies en diversie linken naar inspirerend materiaal. 

De bezoekers van het festival worden geteld, alsook het aantal keer dat een bepaalde pagina 
van het festival werd aangeklikt. Hieruit bleek onder meer dat 1003 unieke bezoekers in totaal 
10329 pagina’s bezocht hebben. Dat zou kunnen betekenen dat elke unieke bezoeker gemid-
deld 10 van de 18 pagina’s op de website zelf heeft aangeklikt. 

Ons aanbod voor de vasten 2021 was zeer uitgebreid. Voor alle onderwijsniveaus werden im-
pulsen aangeboden. Bovenop werd voor zowel het basis- als het secundair onderwijs een di-
gitale veertig-dagenkalender aangeboden via thinglink.com. Deze online vastenkalender werd 
7250 keer bezocht. De drukste dag was de eerste maandag na de krokusvakantie (22/02) 
met 442 bezoekers. De Thinglink van het basis werd meer geopend dan die van het secundair 
(soms anderhalve keer zoveel, soms zelfs dubbel). In het weekend heeft de Thinglink quasi 
geen bezoekers. Naarmate de veertigdagentijd vordert, daalt het aantal bezoekers. De laatste 
weken waren erg rustig door de opschorting van de lessen (op 29/03 werd hij maar 7 keer 
bezocht).

Terugblik 2018-2021 
Waar staan we nu (na drie jaar) met de realisatie van de vooropgestelde doelen?

Een voorbeeld van een kleinschalig effectonderzoek rond dit prioritair thema.

Welke opportuniteiten zien we (nog) voor de komende jaren?

▲

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_01
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Verrassend vreugdevol was het jaarthema voor het schooljaar 2020-2021. Met dat jaarthema als 
leidraad bezorgde Leeftocht aan de onderwijsmensen maandelijks vers proviand voor onderweg 
als impuls voor hun persoonlijke en professionele identiteitsontwikkeling.

Aan de hand van het werkmateriaal dat de identiteitsbegeleiding doorheen het schooljaar ont-
wikkelt en naar de scholen brengt, kunnen schoolteams het verder kneden tot voedsel voor de 
leerlingen dat hen helpt groeien als mens. De web rubriek Uit het werkveld geeft impressies hoe het 
scholen in beweging zet en wat het bij de leerlingen teweegbrengt.

De digitale lanceersessies van het nieuwe jaarthema De kracht van verbinden voor 2021-2022 zet-
ten in het voorjaar de scholen op de weg naar de voorbereiding van activiteiten om de leerlingen de 
verbindende kracht van een pedagogie van de hoop indringend te laten ervaren.

In het kader van een samenwerking met de magaZINes Naomi, Simon en Samuel van Uitgeverij 
Averbode vertaalt Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook het jaarthema en de maandelijkse Leef-
tochtthema’s voor kleuters en leerlingen van de lagere school in Leeftocht voor kinderen. Meer dan 
1000 belangstellenden schreven in voor een Webinar over dat initiatief (voorbeeld 2).

De inspiratie van waaruit het onderwijs gestalte krijgt, wordt het meest zichtbaar, voelbaar en tast-
baar in de pastoraal op school. Door de klemtoon op afstandsonderwijs in de coronatijd waren fy-
sieke pastorale activiteiten echter nauwelijks mogelijk. De pastoraal op school kwam daardoor in 
een moeilijk vaarwater. De identiteits- en pastorale begeleiding spande zich extra in om via digitale 
weg kansen tot geloofsbeleving te geven, in het bijzonder in de sterke tijden van advent, vasten 
en Goede Week. Het initiatief om voor zowel het basis- als het secundair onderwijs een digitale 
veertigdagenkalender te ontwikkelen en aan te bieden via thinglink.com, is daarvan een voorbeeld.

Om de zichtbaarheid in het schoolbeleid te verhogen ondersteunen wij volop de identiteitsontwik-
keling in de opleidingen voor nieuwe directies basisonderwijs en secundair onderwijs.

In hun initiële opleiding is de verbinding van het schoolbeleid met de identiteit als katholieke dia-
loogschool een thema waaraan de identiteitsbegeleiders body geven. In de permanente profes-
sionalisering van schoolleiders verdienen de groei als katholieke dialoogschool en hun bijdrage 
daarvoor zeker regelmatig expliciete aandacht.

In het schooljaar 2020-2021 werkten de identiteitsbegeleiders daaraan Vlaanderenbreed samen, in 
het bijzonder om er doorheen Vlaanderen een gemeenschappelijke rode draad in te verweven en zo 
gelijkgestemd met de schoolleiders in dialoog te kunnen gaan (voorbeeld 3). Ondertussen zijn zij 
bezig daarvan ook werk te maken in de ProfS-opleiding voor de directies basisonderwijs.

We deden ook een Vlaanderenbrede mini-enquête via de pro-site waarmee we wilden 
nagaan hoeveel collega’s daadwerkelijk gebruik van maken van ons materiaal. Vanuit het 
basisonderwijs kregen we 80 antwoorden, waarvan 65% bevestigde gebruik te maken van ons 
materiaal. Van secundair kregen we 23 antwoorden waarvan 62% ons materiaal gebruikt.

We zoeken naar manieren om ons online materiaal nog meer ingang te laten vinden in scho-
len.

We zijn ook vragende partij naar een passend instrumentarium en voldoende tijd om het ‘ef-
fect’ van de begeleiding bij de doelgroepen op een betrouwbare manier te beoordelen.

 De ondersteuning van kwaliteitsvol onderwijs vertrekt vanuit de identiteit van onze orga-
nisatie zelf. Daarom willen we de komende jaren expliciet inzetten op identiteitsgevoeligheid 
binnen de dagelijkse werking van al onze diensten. Dit kunnen we alleen doen mits een nau-
were samenwerking tussen de identiteitsbegeleiding en pedagogische begeleiding, bijvoor-
beeld via  verbindingsfiguren. 

Naar scholen toe willen we blijven inzetten op maatwerk en vraaggestuurde begeleiding. 
Echter, door enkel vraaggestuurd te werken dreigt identiteit vaak onder de radar te blijven, of 
enkel boven water te komen op bijzonder identiteitsgevoelige gelegenheden. Daarom zal het 
nodig zijn om ons ook aanklampend op te stellen. Het leerplan basisonderwijs Zin in leren! Zin 
in leven!, de vernieuwde Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs en het funderend leerplan 
secundair onderwijs vertrekken expliciet vanuit de wegwijzers naar hoop en kunnen nog inten-
ser benut worden om reflectie en begeleidingsvragen uit te lokken. We zoeken ook naar ma-
nieren om identiteit in de vakken zelf aan bod te laten komen en willen daartoe vakspecifieke 
impulsen op een hapklare manier aanbieden. 

Verder willen we onze ondersteuning in de scholen bij de opmaak van hun opvoedingsproject 
verder professionaliseren. We hebben inmiddels een scala aan instrumenten die we hiertoe 
kunnen inzetten zoals de  inspiratiefiches wegwijzers, engagementsverklaring, geactualiseer-
de Opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs, het identiteitsonderzoek van de KUL. Leef-
tocht blijft onze rode draad voor de pastorale initiatieven en het ontwikkelen van pastoraal 
materiaal. 

Naast de uitwerking van materialen willen we blijvend kansen creëren om in contact te komen 
met het onderwijsveld. We willen ook zoeken naar efficiënte strategieën om beter ‘iedereen’ 
te bereiken. De gepersonaliseerde nieuwsbrieven, de sociale media en de mogelijkheden van 
Teams om lerarennetwerken op te zetten, bieden kansen om good practices vanuit scholen te 
delen. Ook de contacten die we leggen tijdens professionalisering van directies en pedago-
gisch begeleiders willen we trachten te verduurzamen. 

Ten slotte willen we onze dialoog met andere spelers in het veld van identiteit die raakvlakken 
hebben met het onderwijs voortzetten.

▲
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3.2 Kwaliteitsbeleid
3.2.1 De school ontwikkelt een gedragen visie op kwaliteit in functie van haar onderwijsleer-

praktijk.
3.2.2 De school evalueert haar werking cyclisch, systematisch en betrouwbaar vanuit de  

resultaten en effecten bij de lerenden.
3.2.3 De school borgt en ontwikkelt de kwaliteit (in functie) van haar onderwijsleerpraktijk.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 droegen we met ons begeleidingswerk op verschillende manieren 
bij tot de versterking van de systematische en cyclische kwaliteitsontwikkeling in onze scholen. Een 
school kan daar zoals steeds bij kiezen voor een brede ondersteuning op afstand – het raadplegen 
van ondersteunende tools op onze website, zoals het ‘stappenplan IDP’1 –, voor begeleiding via 
sessies met andere scholen of voor begeleiding op maat van het schoolteam.

Het grootste aandeel vormen de trajecten die we op vraag van individuele scholen lopen om bij een 
onderdeel van het kwaliteitsbeleid te ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om trajecten om het 
verband tussen visie, beleid en praktijk te versterken; om een gedegen zelfevaluatie (bijvoorbeeld 
via TRIS) uit te voeren; om een systematiek van kwaliteitsbeleid op te bouwen of om de eigen 
aanpak in de coronaperiode te evalueren met als uiteindelijke doel er lessen voor de reguliere 
onderwijsaanpak uit te trekken; om de teamwerking kwaliteitsvoller te maken … We krijgen ook 
vragen van scholen om toch nog eens in te zoomen op het referentiekader voor onderwijskwaliteit: 
een teken dat we het referentiekader ook warm dienen te houden in onze scholen. We noteren 
minder dan andere schooljaren begeleidingen inzake kwaliteitsontwikkeling naar aanleiding van 
een doorlichting, omdat de onderwijsinspectie geen reguliere doorlichtingen uitvoerde tijdens het 
schooljaar 2020-2021.

Daarnaast ondersteunen we scholen – wanneer zij daar expliciet om vragen – ook in eenmalige 
sessies, bijvoorbeeld tijdens personeelsvergaderingen of pedagogische studiedagen. Typische 
onderwerpen voor eenmalige sessies zijn het werken met het referentiekader voor onderwijskwaliteit 
of de reflectie over de toepassing van de PDCA-cyclus tot op de klasvloer. Eenmalige sessies voor 
directies en schoolbestuurders zijn gericht op het kennismaken met het ‘waarom’ en het ‘wat’ van 
datageletterdheid en op de rol van besturen om hun scholen daarin te ondersteunen.

Uiteraard boden we het voorbije schooljaar ook onze gevalideerde toetsen en gestandaardiseerde 
proeven (IDP) voor het basisonderwijs aan. 89% van de scholen namen eraan deel. Door individuele 
begeleiding van scholen zorgen we ervoor dat de resultaten van de IDP een sterkere rol spelen in de 
kwaliteitsontwikkeling op schoolniveau. Daarnaast zetten we een samenwerking op met experts 
van de KU Leuven (voorbeeld 4) om een grondige analyse te doen van de globale IDP-resultaten. 
Dat bezorgt ons en het ruimere onderwijsveld een betrouwbare blik op macroniveau waarmee we 
onder meer een indicatie krijgen van de gevolgen van de coronacrisis op de leerprestaties van 
leerlingen.

De ondersteuning van datageletterdheid van scholen blijft een grote uitdaging binnen het thema 
kwaliteitsbeleid. We liepen al heel veel trajecten rond het systematisch verzamelen en hanteren 
van betrouwbare en valide data. Datageletterdheid is dan ook de belangrijkste focus van onze 
nascholingen. We zetten een blended traject op met betrekking tot datawijs schoolbeleid 
(voorbeeld 5) waarin leden van verschillende schoolteams via een mix van online bijeenkomsten 
en zelfstudiepakketten stap voor stap begeleid worden in het uitvoeren van een concreet 
praktijkonderzoek. Daarnaast komen in onze nascholingen ook thema’s als schoolwerkplanning 
aan bod. Door de coronacrisis kozen sommige schoolteams ervoor om nascholingen te verschuiven 
naar het eerste trimester van het schooljaar 2021-2022, omdat een interactieve sessie vaak 
effectiever werkt met fysieke aanwezigheid van de begeleider in plaats van online.

Steeds meer scholen, scholengemeenschappen of schoolbesturen stellen een kwaliteitscoördinator 
aan. Dat is nog niet altijd een succes – vaak loopt het wat spaak ten gevolge van onduidelijke 
1  Zie https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs/idp-informatie?scrollTo=_9caa2792.

 

Voor het eerste strategische doel boekten we wel voortuitgang, maar hebben we het doel 
nog niet helemaal bereikt. De vragen die we hierover krijgen komen eerder uit het basisonder-
wijs, in het secundair onderwijs zijn die beperkter. 

In het basisonderwijs is het referentiekader voor onderwijskwaliteit in scholen vaak gekend, 
maar die kennis is niet overal even diepgaand. Veel, maar niet alle scholen ‘gebruiken’ dit 
kader ook effectief. Daarnaast zijn er signalen dat bepaalde scholen een visie op kwaliteits-
zorg ontwikkelen, meer belang hechten aan een kwaliteitsbeleid en dit ook meer systematisch 
opnemen. 

In secundair onderwijs vindt het referentiekader voor onderwijskwaliteit meer en meer ingang 
in de scholen en wordt het ook meer actief gebruikt. Daarnaast is er in secundaire scholen 
een groter bewustzijn van het belang van kwaliteitszorg, en groeit het aantal scholen dat een 
specifieke visie heeft op kwaliteit of waar kwaliteitsteams zijn opgezet.

Ook voor het tweede strategische doel hebben we al vooruitgang geboekt, maar is het doel 
nog niet bereikt. Opnieuw komen de vragen eerder uit het basisonderwijs. In het basisonder-
wijs groeide de voorbije jaren in vele scholen het inzicht dat data en datageletterdheid belang-
rijk zijn. De begeleidingsinitiatieven hierrond kunnen op veel enthousiasme rekenen. Tot op 
zekere hoogte wordt beter omgegaan met de resultaten van de Interdiocesane proeven (IDP). 

Ook in het secundair onderwijs zien we een groeiende interesse in data, al stellen secundaire 
scholen ons minder vragen hierover. Goede praktijken van systematische en cyclische eva-
luatie zien we vooral met betrekking tot het GOK-beleid. Dit werkt echter nog niet als olievlek 
naar andere domeinen in de school. Algemeen gebeurt toch nog veel eerder op buikgevoel in 
plaats van op objectiverende data.

Voor het derde strategische doel ten slotte werd eveneens vooruit gegaan, maar is het doel 
nog niet bereikt. Zowel in basisonderwijs als in secundair onderwijs krijgen we hier niet veel, 
maar ook niet weinig vragen over. 

In het basisonderwijs zien we voorbeelden van meer functionele actie- en schoolwerkplan-
ning, maar die zijn niet altijd datageïnformeerd. Ook maken sommige basisscholen gebruik 
van IDP in de kwaliteitsontwikkeling, maar dit lijkt nog beperkt. 

In het secundair onderwijs zien we mooie voorbeelden in scholen waar de werking wordt 
bijgesteld op basis van data, maar staat dit in vele andere scholen nog in de kinderschoenen. 
Het planmatig werken lijkt wel meer ingang te hebben gevonden in de secundaire scholen. 

Rond het thema kwaliteitsbeleid willen nog vaker inzetten op lerende netwerken. Met 
die lerende netwerken beogen we een duurzame impact op de praktijk in scholen. De voorbije 
schooljaren organiseerden we reeds vijf lerende netwerken. Het is dus belangrijk dat we uit 
deze ervaring leren. 

We zetten daartoe een effectonderzoek op om te leren of – maar vooral HOE – we effectieve 
lerende netwerken rond kwaliteitsbeleid kunnen opzetten. We interviewden daarom 20 deel-
nemers aan deze lerende netwerken. Overheen de vijf lerende netwerken zijn 14 van de 20 
respondenten tevreden. Slechts twee respondenten zijn niet tevreden. 13 van de 20 respon-
denten geven een duidelijk leereffect aan, drie respondenten een beperkt leereffect. Bij acht 
van de 20 respondenten heeft het lerende netwerk geleid tot een grote impact op de praktijk 
van de respondent, terwijl zeven respondenten een beperkte impact rapporteren.

Uiteenlopende redenen bepalen deze effectiviteit. We leren uit dit onderzoek dat de samen- ▲
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verwachtingen ten aanzien van deze nieuwe functie. Daartoe brengen we ook leden van verschillende 
schoolteams samen voor sessies rond ‘effectief aan de slag met een kwaliteitscoördinator’ 
(voorbeeld 6).

We zorgden eveneens voor tal van inspirerende impulsen voor kwaliteitsontwikkeling op de directie- 
en middenkadercongressen en we zetten het voorbije schooljaar ook de lerende netwerken rond 
kwaliteitsbeleid (voorbeeld 7) voort. Vaak moesten we daarvoor overschakelen op een online 
modus. Omdat we uiteraard zelf ook de principes van kwaliteitsontwikkeling op onze eigen werking 
toepassen, maakten we een grondige evaluatie van die lerende netwerken).

Ten slotte ondersteunen we dit thema ook op een impliciete manier: door zelf de PDCA-cyclus toe 
te passen, door zelf onze interventies in het referentiekader voor onderwijskwaliteit te plaatsen, 
door zelf de vraag naar effectiviteit binnen te brengen, bouwen we mee aan een kwaliteitscultuur 
in de scholen die we begeleiden.

stelling van het netwerk vaak te heterogeen was: relatieve ‘nieuwkomers’ in het thema 
van kwaliteitsbeleid werden samengebracht met ervaren kwaliteitscoördinatoren van scholen 
met een lange traditie inzake kwaliteitsontwikkeling – die laatsten rapporteren weinig tot 
geen leereffecten. Andere leerpunten zijn dat we soms beter een meer specifieke thema-af-
bakening hanteren, dat we het gevraagde engagement van deelnemers (om te delen) moeten 
verduidelijken, dat we meer toepassingsgerichte actie kunnen stimuleren, dat we de inten-
siteit van bijeenkomsten mogen verhogen en dat we de gewenste effecten meer zichtbaar 
mogen maken. Daarnaast speelden er factoren buiten onze controle een belangrijke rol in de 
effectiviteit: uiteraard was de coronapandemie niet bevorderlijk, maar ook schoolinterne fac-
toren (leraren die uitvallen, andere prioriteiten) verklaren mee waarom sommige respondenten 
niet tot toepassing in de eigen praktijk kwamen.

 Voor kwaliteitsontwikkeling zijn er nog heel wat opportuniteiten naar de toekomst. 

Voor het eerste doel bevinden de uitdagingen zich in het meer visiegericht werken, het reali-
seren van een echt kwaliteitsbeleid of systematiek van kwaliteitszorg, in het realiseren van 
gedeeld leiderschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsbeleid, in het 
vertalen van kwaliteitszorg naar de klaspraktijk, in het beter hanteren van het referentiekader 
voor onderwijskwaliteit en in het ontwikkelen van een echte kwaliteitscultuur. 

Voor doel twee staat voor scholen zeker bovenaan het werken aan een grotere datageletterd-
heid. Ook het in kaart brengen van de effecten bij de lerenden is een belangrijke uitdaging. Er 
is ook ondersteuning nodig voor het cyclisch en systematisch evalueren van de eigen school-
werking en in het realiseren van een onderzoekende houding (o.m. opzetten van praktijkon-
derzoek).

De grootste uitdaging voor het derde strategisch doel is dat scholen van allerlei data naar ac-
tieplannen werken: hoe gebruiken we data om de kwaliteit van onze werking te verhogen? Hoe 
informeren we onze plannen door data (en niet enkel door buikgevoel)? Ook het werken aan 
goede actieplanning is een opportuniteit. 

 
We blikken ook voor het volwassenenonderwijs nog even terug op de realisaties van de voor-
bije schooljaren.

 De voorbije drie jaar hebben de CVO’s sterk ingezet op het afstemmen van de verschil-
lende aanpakken rond kwaliteitsontwikkeling in het algemeen en meer in het bijzonder de 
kwaliteitsontwikkeling van hun onderwijsleerprocessen in het kader van de voorbije fusiegolf 
binnen het volwassenenonderwijs. Deze oefening en schaalvergroting heeft ertoe geleid dat 
kwaliteitsontwikkeling ook structureel verankerd werd in de werking van het CVO; in vele ge-
vallen gaat de functie van kwaliteitscoördinator samen met de functie van agogische verant-
woordelijke binnen het directieteam van een CVO of werken beide functies nauw samen met 
elkaar. 

De IKZ-coördinator behoudt het helikopterzicht over de kwaliteitsontwikkeling, bewaakt de 
gelijkgerichtheid, initieert nieuwe initiatieven en biedt de nodige ondersteuning aan de zelfor-
ganiserende teams binnen de werking van het CVO.

Wat datageletterdheid betreft werd er de voorbije jaren zeer sterk ingezet op de ontsluiting 
van de beleidsdata vervat in de managementsystemen die binnen een CVO gehanteerd wor-
den. Deze data werden door ons geconsolideerd en ter beschikking gesteld over de centra 
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heen. Hiertoe werd er gebruik gemaakt van de Office  

▲
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365-toepassing Power BI; zowel wijzelf als alle aangesloten CVO’s maken hierbij gebruik van 
één of meerdere PRO-licenties op deze applicaties. Deze informatie werd ook gedeeld en 
besproken met de desbetreffende centrumbesturen. Wat learning analytics betreft werden 
de eerste stappen gezet om CVO overstijgend hierrond een beleid uit te werken. In het kader 
van de implementatie van het learning management systeem Canvas werd het bewustzijn 
voor learning analytics en de toegevoegde waarde voor de onderwijsleerpraktijk (adaptive 
teaching en gepersonaliseerd leren) aangescherpt bij zowel beleid als lesgevers binnen de 
CVO’s.

Om dit verder gestructureerd aan te pakken in samenwerking met het werkveld werd binnen 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen naast de adviesraad volwassenenonderwijs de agogische 
raad volwassenenonderwijs (AGORA) opgericht. De adviescommissie focust vooral op beleid, 
regelgeving, organisatiestructuur … Wat betreft de agogische ondersteuning is dit vooral de 
taak van de pedagogische begeleiders. Wij merken tevens op dat binnen de gefuseerde cen-
tra de agogische eindverantwoordelijkheid gecentraliseerd wordt bij één of meerdere perso-
nen. Vandaar dat we binnen het volwassenenonderwijs deze eindverantwoordelijke(n) voor 
het agogisch beleid structureel willen samenbrengen om de kwaliteitsontwikkeling in het ka-
der van het onderwijsleerproces onder de loep te nemen en samen met en van mekaar willen 
leren. Op deze wijze kunnen centra ook mee sturing geven aan de pedagogische begeleiding. 
Zo kunnen o.a. het beleidsplan en het jaaractieplan dan samen met het werkveld vorm gege-
ven worden. 

  Afgelopen werkjaar werd er een effectonderzoek opgezet rond de zinvolheid met het 
CVO-overstijgend werken met beleidsdata die vervat zitten in de managementsystemen van 
de CVO’s. Hiertoe werd het gebruik van Power BI geëvalueerd: 

het feit dat hierbij eenzelfde toepassing gebruikt wordt die centraal beheerd wordt door ons 
geeft structuur en houvast aan de CVO’s om op een structurele manier met beleidsdata te 
werken; eenzelfde aanpak over de CVO’s heen maakt benchmarking mogelijk wat een hulp 
biedt om tot zelfreflectie te komen en een aanzet biedt om mekaar collegiaal te consulteren.

Het opzetten van een structurele werking verzekert de continue aandacht voor het ophalen 
van beleidsdata om die na analyse opnieuw in de eigen werking in te putten en zo ook hier 
een PDCA-cyclus volledig te doorlopen.

  De komende jaren zal er verder ingezet worden in het exploreren van learning analytics 
vervat in het learning management systeem Canvas in het kader van adaptive teaching en het 
verder vorm geven van het gepersonaliseerd leren van de cursist. Dit moet de individuele les-
gever en het desbetreffende team in staat stellen om hun agogisch didactisch proces verder 
af te stemmen op de noden van de cursisten en hun eigen praktijk verder te optimaliseren. 
Hiertoe zullen we inzetten op de methodiek van praktijkonderzoek met als doelstelling lesge-
vers te vormen tot onderzoekende professionals.
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3.3 Leiderschap en schoolorganisatie
3.3.1 De school ontwikkelt een sterk beleidsvoerend vermogen.
3.3.2 De school werkt vanuit een dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap.
3.3.3 De school bouwt doelgericht aan haar schoolcultuur en organisatie in samenspraak met alle 

partners.

Beleid voeren in tijden van corona vraagt van het leiderschap heel wat. Flexibiliteit, veerkracht, 
moed en volharding zijn belangrijke ingrediënten om de onvoorspelbaarheid enigszins beheers-
baar te maken en te houden. De coronacontext daagt het beleidsvoerend vermogen van onze scho-
len meer dan ooit uit. Samenwerking binnen en tussen scholen kan erg ondersteunend werken 
voor het beleidsvoerend vermogen van scholen in het licht van de actuele uitdagingen. De scholen-
gemeenschap vormt daarvoor een uitgelezen platform. Ook voor de implementatie van de moder-
nisering in het secundair onderwijs gaan leidinggevende teams van secundaire scholen op zoek 
naar de winst van een gezamenlijke aanpak.
De pedagogische begeleiding coachte het afgelopen schooljaar leidinggevende teams om een ge-
zamenlijk beleid uit te bouwen en zo onder andere die modernisering aan te pakken. De klemtoon 
ligt daarbij op twee belangrijke elementen: de scholengemeenschap tot (lerende) gemeenschap 
maken en een gedragen aanpak voor de modernisering in het secundair onderwijs uitwerken (voor-
beeld 8).
We laten in onze begeleidingsactiviteiten zoveel mogelijk directies en besturen kennismaken met 
de basisprincipes van dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap en motiveren hen om daar-
op in te zetten. We werken daarvoor met onze directies en besturen aan hun verder groeien in ge-
deeld leiderschap, onder andere via lerende netwerken (voorbeeld 9).
We kunnen het percentage van dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap op de grafische 
voorstelling van de strategische doelen 2020-2021 in verband brengen met de bevindingen uit de 
Onderwijsspiegel die aangeven dat er blijvende nood is aan ondersteuning van onderwijskundig 
leiderschap in onze scholen.
Vanuit de VO Leiderschap en schoolorganisatie is het kader van Leadership for learning naar voren 
geschoven om dialogaal, gedeeld onderwijskundig leiderschap verder vorm te geven. Het concept 
Leadership for learning is ondertussen uitgebreid met vijf belangrijke pijlers: ontwikkelen en be-
stendigen van een duurzame visie op leren; de focus leggen op curriculum, leren en instructies; 
professionele leergemeenschappen uitbouwen; (h)erkennen van geleverde inspanning en bereikte 
verandering of innovatie en het bouwen aan relaties en een schoolcultuur op basis van vertrouwen. 
Per pijler werden er in de meewerkende landen van het Erasmus+ project instrumenten en tools 
ontwikkeld om leiderschap in de praktijk om te zetten. In Vlaanderen werden die instrumenten uit-
getest door vier secundaire scholen en elf basisscholen.
Met de pedagogische begeleiding ondersteunen we scholen bij het optimaliseren van hun pro-
fessionele schoolcultuur. We nemen op vraag zowel reflectie, intervisie, begeleiding, ondersteu-
ning en coaching van leidinggevenden op ons. Daarnaast bieden we digitale bijeenkomsten voor 
schoolleiders aan waarin actuele onderwijsthema’s worden uitgediept (voorbeeld 10).
Binnen het professionaliseringsaanbod voor beginnende leidinggevenden — ProfS voor het (bui-
tengewoon) basisonderwijs en via het Centrum voor Andragogiek (CVA) van de Universiteit Ant-
werpen voor het (buitengewoon) secundair onderwijs — wordt het leeraanbod verder verfijnd met 
actuele leiderschapsinzichten.
Ten slotte bereiden we in het kader van het Relanceplan Vlaamse Veerkracht met de pedagogische 
begeleiding drie professionaliseringsinitiatieven met het oog op het versterken van leiderschap 
voor. Die worden in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 uitgerold. De projecten ‘Samen le-
ren leiden’ en ‘Samen-scholing’ zetten in op sterk onderwijskundig leiderschap. Het project ‘Lei-
derschap Ondersteunen Ontwikkelen Versterken’ (LOOV) maakt werk van aangepaste strategieën 
voor de schoolorganisatie. Alle projecten leggen de klemtoon op het groeiende belang van collec-
tief leren en de ontwikkeling van een professioneel continuüm.

 

 Bij de realisatie van het eerste strategische doel merken we op dat sommige scholen 
bewuster en intenser gebruik maken van het kader en het gedachtengoed achter de pijlers van 
beleidsvoerend vermogen. Werken met het referentiekader voor onderwijskwaliteit, waarin 
deze pijlers gebruikt worden, en het coachen van beleidsteams (kernteams) droegen bij tot 
het bereiken van dit doel.

Voor de realisatie van het tweede strategische doel merken we dat gedeeld leiderschap in 
de scholen steeds vaker verspreid raakt en dat taken vaker door zowel formele als informele 
leiders worden opgenomen. We zien dat in het begeleidingswerk en in de opleidingen voor 
schoolleiders basisonderwijs (ProfS) vooral gewerkt wordt aan de condities om leiderschap te 
kunnen delen met het oog op een zo groot mogelijk effect op het leren van de leerlingen, het 
leren van de leraren, het leren van schoolleiders.

Wat strategisch doel drie betreft stellen we vast dat bij de modernisering secundair onderwijs 
hierover nadrukkelijker werd nagedacht bij het implementeren van het geïntegreerd leerplan. 
Scholen zijn zich ook steeds meer bewust dat het uitbouwen van een veilige en vertrouwvolle 
schoolcultuur en schoolorganisatie noodzakelijk is om het leren te faciliteren. 

 Met ons professionaliseringsaanbod voor schoolleiders basisonderwijs (ProfS) probe-
ren we flexibel in te spelen op de covid-context. In de eerste lockdown in maart 2020, werden 
de meeste sessies afgelast. Na de zomervakantie lukte het ons om tot in oktober de sessies 
fysiek te laten doorgaan. Sindsdien wordt het ProfS-aanbod volledig online aangeboden.

Vanuit een zorg voor de kwaliteit van onze opleiding willen wij de deelnemers uitdrukkelijk 
betrekken. We hebben hun mening over de effecten van dit aanbod binnen ProfS opgevraagd 
aan de hand van een online bevraging in februari 2021. De resultaten werden verwerkt in een 
document dat ter beschikking werd gesteld op de website van ProfS en ook aan de basis lag 
van besprekingen in het eigen team ProfS.

 Naar de toekomst toe lijkt het aangewezen om vanuit bestaande leiderschapsconcepten 
betekenis en praktijkvoorbeelden te blijven geven. Het kader dat werd opgebouwd rond Lea-
dership for learning als concretisering van onze visie op dialogaal onderwijskundig leiderschap 
kan hier een belangrijke rol in spelen.

In de groei en de ontwikkeling van het leiderschap voor schoolbesturen, voor scholenge-
meenschappen, voor teams en voor de individuele schoolleider zal hiervoor ondersteuning 
en specifieke begeleiding nodig zijn. Hier liggen kansen voor specifieke coaching van leider-
schapsteams, lerende netwerken rond teacher leadership, vertaling van concepten naar leider-
schapspraktijken, ondersteuning van zelforganiserende teams.

Om doelgericht scholen te blijven ondersteunen in de ontwikkeling van een organisatie en 
een schoolcultuur zal er ook specifieke aandacht moeten gaan naar aanvangsbegeleiding, 
coaching, job shadowing van leidinggevenden. Daarnaast willen scholen binnen hun professio-
naliseringsbeleid ondersteund en begeleid worden in het uitbouwen van professionele leerge-
meenschappen, vakgroepwerking, hospiteren, collegiale consultatie, reflectieve dialoog.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_08
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_08
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_09
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_10
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/Website/PBDKO/Nieuws/2021_03_29%20rapport_bevragingProfSonline.pdf
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3.4 Schoolspecifieke leerplannen/curricula en pedagogisch-didactische 
implementatie
3.4.1 Het schoolteam neemt, geïnspireerd door haar eigen opvoedingsproject, het eigenaarschap 

over zijn curricula in handen in lijn met de onderliggende principes ervan.
3.4.2 Het schoolteam maakt bewuste pedagogisch-didactische keuzes in functie van de ontplooi-

ing van de volledige persoon van de lerende.

Dat het afgelopen schooljaar in een kwart van onze begeleidingsactiviteiten deze twee strategi-
sche doelen centraal stonden, is heel logisch. Voor onze scholen vormen leerplannen een belang-
rijk houvast bij het werken aan kwaliteitsvol onderwijs. Onze leerplannen en curricula zijn een 
toetssteen voor de onderwijspraktijk en vormen de rode draad in keuzes die scholen moeten/kun-
nen maken. Alle pedagogisch-didactische kaders die we ondersteunend bij onze leerplannen aan-
bieden, geven elke school de mogelijkheid om eigenaarschap in handen te nemen. Zo stimuleren 
we zowel via beschikbare materialen als via begeleidingsactiviteiten scholen tot het uitwerken 
van een schooleigen (ped)agogisch project en het maken van bewuste keuzes met oog voor elke 
lerende.

Dat doen we niet alleen binnen de Vlaamse context, maar ook internationaal: via een accreditatie 
schoolonderwijs (voorbeeld 11) bieden we scholen kansen om over het muurtje, lees: de landsgren-
zen, te kijken om zo inspiratie op te doen. Het gaat om professionaliseringsthema’s die dicht bij 
onze curricula aansluiten: digitalisering, curriculuminnovatie of duurzaamheid. Het laagdrempelig 
kunnen deelnemen aan een internationaal aanbod — cursussen en job shadowing – ondersteund 
door pedagogisch begeleiders, biedt de volgende zeven schooljaren inspiratie aan schoolteams 
om hun eigenaarschap over het eigen curriculum uit te bouwen tot een innovatief opvoedingspro-
ject.

BASISONDERWIJS
Het schooljaar 2020-2021 was het eerste schooljaar waarin onze basisscholen allemaal vanuit het 
leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) werkten. Die omslag naar het nieuwe leerplan verloopt zeer 
verschillend van school tot school. Met een brede waaier aan begeleidingsactiviteiten ondersteu-
nen we dat proces: van een nascholingsaanbod ‘Zill ooit gemist’ voor nog niet-ingewijden tot inten-
sief begeleide trajecten bij scholen die door het leerplan sterk aangemoedigd zijn om de kwaliteit 
van hun onderwijsaanbod diepgaand onder de loep te nemen. We beseffen dat het werken vanuit 
de basisvisie van het totaalconcept Zill voor leraren en schoolteams een gigantische opdracht is 
die vele jaren vraagt, zowel van scholen als van onze collega’s. Met de extra-inspanningen die we 
tijdens het schooljaar 2019-2020 geleverd hebben rond het verbinden van andere nascholingsthe-
ma’s met leerplaninhouden en -krachtlijnen, boekten we in 2020-2021 duidelijke resultaten: alle 
nascholingen voor het basisonderwijs zijn afgestemd op het totaalconcept van Zill.

In het schooljaar 2020-2021 hebben we opnieuw een uitgebreid aanbod nascholingen, deels ge-
financierd vanuit het koepelkrediet, uitgewerkt. In overleg werkten we een aanbod teamgerichte 
vormingen uit die complementair zijn aan begeleiding. Het aanbod basissessie (verdiepen in een 
ontwikkelveld) en pedagogisch-didactische aanpak (krachtige leeromgevingen maken met een be-
paald ontwikkelveld in de kijker) werd vanuit de vele vragen uit ons werkveld uitgebreid met een 
aanbod rond breed evalueren (vanuit een focus op een ontwikkelveld of breder).

Het grootste deel van die nascholingssessies (zie ook de eerste bijlage achterin) werd digitaal 
aangeboden. Die extra-ervaring zette ons aan om voor de basissessie (zich verdiepen in Zill of een 
ontwikkelveld) na te denken over digitale leerpaden. Tussen februari en mei 2021 testten we twee 
leerpaden computationeel denken en mediakundige ontwikkeling (voorbeeld 12) met leraren uit. 
Dat werd een succes. Tijdens het schooljaar 2021-2022 worden leerpaden uitgewerkt voor ‘Zill ooit 
gemist’ en de andere ontwikkelvelden. Op die manier kunnen begeleiders zich meer focussen op de 
moeilijkere thema’s van het implementatieproces. De leerpaden bieden op termijn ook perspectief 
voor de lerarenopleidingen.

 

 De twee strategische doelen verbonden aan dit thema zijn na drie schooljaren al gedeel-
telijk gerealiseerd. Onze basisscholen nemen eigenaarschap rond hun leerplan Zin in leren! Zin 
in leven! (Zill) op maar er is nog heel wat ondersteuning nodig bij het bewaken van de onder-
liggende principes. Acht op tien basisscholen heeft door de komst van het leerplan opnieuw 
nagedacht over het eigen opvoedingsproject en meer dan 90% van de basisscholen hebben de 
afgelopen jaren op één of meerdere begeleidings- en nascholingsinitiatieven rond Zill ingezet. 
Positief is dat onze basisscholen de kansen die dit leerplan biedt, goed zien; tegelijkertijd be-
seffen onze basisschoolteams zeer goed dat verdieping nog verder noodzakelijk is om maxi-
maal te profiteren van de kansen die het leerplan biedt. Er blijven zeker nog groeikansen. 

 Afgelopen schooljaar zetten we o.a. effectonderzoek op:

•	 Kwalitatief beschrijvend onderzoek (één in elke regio) rond de effecten van een langlopend 
begeleidingstraject implementatie Zill;

•	 Kwalitatief en kwantitatief rond het nascholingsaanbod Zill (bereik en inhoudelijke evalu-
aties van deelnemers);

•	 Kwantitatief rond IDP en effecten van corona op leerresultaten (in samenwerking met  
Kristof De Witte, KU Leuven);

•	 Kwantitatief rond registratie van Zill-doelen door leraren (aantal keer op ingezet), aantal 
kliks op pagina’s en downloadbare materialen op de PRO. en ZillSite, activiteit op face-
bookpagina Zill.

Belangrijke conclusies zijn opnieuw dat er grote stappen gezet werden, maar dat er nog werk 
aan diepgang is.

 Voor de volgende drie schooljaren liggen de grootste uitdagingen op vlak van incorpo-
reren van het leerplan in de dagelijkse schoolwerking en het kwalitatief inzetten op krachtige 
leeromgevingen voor elk kind. Ook breed evalueren en het opvolgen van leerwinst blijven aan-
dachtspunten in de begeleiding van onze basisscholen.

Om de verdere implementatie van Zill vorm te geven en vooral te verdiepen zien we volgende 
opportuniteiten in de begeleiding van onze schoolteams:

•	 Het hanteren van Zill zoals bedoeld volgens de vijf krachtlijnen en de leerplanopbouw;
•	 Het doelgericht gebruiken van generieke doelen met ontwikkelstappen uit Zill;
•	 Leraren versterken in het evalueren van leerlingen volgens onze criteria van kwaliteitsvolle 

evaluatie en het schooleigen evaluatiebeleid (cf. PRO.); 
•	 Leraren versterken in het ontwikkelen van onderwijsarrangementen (in fase 0 en 1 van het 

zorgcontinuüm) vanuit behoeften van leerlingen met het oog op gelijke onderwijskansen;
•	 De principes van inspirerend burgerschap nog meer leren inzetten bij het ontwikkelen van 

onderwijsarrangementen.
Daarnaast hebben we extra aandacht voor het versterken van leraren in hun didactisch hande-
len op het vlak van specifieke inhouden via (internationale) onderzoeksresultaten (peilingen 
mens en maatschappij, Timmsresultaten en Pirls).

We houden de vinger aan de pols rond vernieuwde eindtermen en ontwikkelingsdoelen ba-
sisonderwijs en werken met schoolteams aan ‘met vertrouwen aan de slag te gaan met een 
herwerkt leerplan Zin in leren! Zin in leven! op basis van nieuwe ontwikkelingsdoelen en eind-
termen basisonderwijs’.

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/didactiek-en-leerplannen?tab=Bao
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_11
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_12
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Kwalitatieve_en_beschrijvende_weergave_begeleidingstraject
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Kwalitatieve_en_beschrijvende_weergave_begeleidingstraject
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In onze begeleidingsactiviteiten zetten we sterker in op eigenaarschap bij leraren: het kunnen en 
durven werken vanuit doelen in de focus en het zo ontwikkelen van krachtige onderwijsarrange-
menten. We hanteren daarvoor heel uiteenlopende begeleidingsvormen. Een professionele leer-
gemeenschap (voorbeeld 13) met dertig leraren basisonderwijs uit de regio Oost-Vlaanderen en 
pedagogisch begeleiders uit verschillende regio’s is bijvoorbeeld aan de slag gegaan rond deze on-
derzoeksvragen: “Hoe kunnen we de persoonsgebonden ontwikkeling van onze leerlingen van 6 tot 
en met 12 jaar breed evalueren en welke doelen vragen om permanente evaluatie?”. Deelnemers 
onderzoeken de eigen evaluatiepraktijk en ontwikkelen/delen materialen en methodieken rond hun 
begeleiding en evaluatie op het vlak van de persoonsgebonden ontwikkeling. Delend leren staat 
daarbij centraal.

Daarnaast zetten we sterk in op begeleidingstrajecten waarbij een school zeer intensief gezamen-
lijk een gestelde prioriteit aanpakt. De intensiteit van die trajecten is groot, maar ook het rendement 
in de specifieke school, zeker vanuit de implementatiekansen van Zill en onze pedagogisch-didac-
tische kaders. Daarvan getuigt het voorbeeld rond outdoor learning (voorbeeld 14). Het effect van 
dergelijke begeleidingsinitiatieven in de schoolwerking zien, geeft onze begeleiders een boost.

Voor het tweede schooljaar op rij werkten we samen met een lerarenopleiding een ‘dag van het 
Frans’ (voorbeeld 15) uit. Met die inspirerende dag willen we een driedubbel doel bereiken: leerlin-
gen basisonderwijs motiveren voor de Franse taal, hun leraren ondersteunen bij het ontwerpen van 
kwaliteitsvolle activiteiten Frans en studenten in opleiding vertrouwder maken met Zill.

Ook het voorbije schooljaar deden scholen een beroep op pedagogisch begeleiders bij het vorm-
geven van afstandsonderwijs, wanneer klassen en scholen in quarantaine moesten. Onze lera-
ren waren bezorgd over mogelijke leervertraging. Om aan die nood te beantwoorden, zetten we 
vanaf januari 2021 extra begeleiders in voor leerondersteuning. Ook zij hanteren een scala aan 
begeleidingsvormen: van een online vragenmoment over netwerken tot letterlijk in de klas mee 
begeleiden. De focus van onze begeleiders leerondersteuning ligt voornamelijk bij de leraar in zijn 
dagelijkse klaspraktijk. Tegelijkertijd leggen de begeleiders leerondersteuning sterk de link met het 
leerplan Zin in Leren! Zin in leven!, de ZillBib en alle beschikbare materialen op de PRO.-site. We gaan 
er verder op in in paragraaf 3.7 Leervertraging ten gevolge van de coronacrisis.

BUITENGEWOON ONDERWIJS
Begeleiding in een school voor buitengewoon onderwijs vertrekt vaak vanuit een totaalconcept. 
Zeker bij startende directies zijn er tal van hot items te ontdekken, te benoemen en te verwerken 
om binnen de specifieke setting een leidinggevende functie te hebben. Alle facetten zijn echter 
steeds verbonden met het cyclisch proces van handelingsplanning. Zo wordt bijvoorbeeld ook een 
beleidsplan opgemaakt vanuit de visie op handelingsplanning. De ondersteuning van de pedagogi-
sche begeleiding is daarbij een noodzaak (voorbeeld 16).

Het concept van handelingsplanning vormt eveneens de rode draad in het dagelijkse handelen 
van leraren in het buitengewoon onderwijs. Dat geldt ook voor de scholen die werken met kinderen 
met ernstig meervoudige beperkingen (EMB). Daarbij gaan we samen met de scholen de uitdaging 
aan om de planning voldoende uitdagend te maken, met onderwijsdoelen die in zeer kleine stapjes 
nagestreefd moeten worden. Ervaringskansen zien en benutten en de omgeving bewust gebruiken 
om die kansen te zien, vragen reflectie en een kritische kijk (voorbeeld 17).

Omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag blijkt de uitdaging van de toekomst. In alle types botsen 
leraren op een steeds groter wordende diversiteit binnen de groepen. Kinderen stellen gedrag dat 
vaak niet spoort met het te verwachten gedrag binnen een schoolcontext of -omgeving. Overstap-
pen van een sanctiebeleid naar een herstelbeleid of een beleid rond emotie- en gedragsregulatie 
vraagt een mindshift waarbij de pedagogisch begeleider een zeer belangrijke rol speelt. Daarna 
nemen scholen het verdere curriculum van wat daarvoor nodig is onder handen (voorbeeld 18).

 

 Waar staan we na drie jaar werken rond deze strategische doelen? Het hoofddoel voor 
begeleiders buitengewoon onderwijs is scholen ondersteunen in het realiseren van hande-
lingsplanning op elk niveau. Daartoe ondersteunt de affiche van handelingsplanning de scho-
len in woord en beeld. De affiche is intussen in alle scholen zichtbaar aanwezig. In heel wat 
scholen vormt dit de leidraad voor de organisatie van de klassenraad. Leraren kunnen beter 
verwoorden waarom ze de dingen doen die ze doen. Het beeld en de betekenis daarachter 
visualiseren de verbinding tussen de fases enerzijds en de relevantie van de opbouw en de 
documentatie binnen de verschillende niveaus (individu, groep, school) anderzijds.

In de voorbereidingsfase gaat extra aandacht naar de ondersteuning van het orthodidactisch 
handelen in de gespecialiseerde setting. Scholen buo worden zich meer bewust van hun 
expertise, van datgene waarvoor zij in het onderwijscontinuüm een meerwaarde zijn. Daartoe 
werden netwerken gefaciliteerd. Begeleiding en scholen zoeken hier samen naar mogelijkhe-
den om te professionaliseren en opgedane expertise te delen, zowel met scholen buitenge-
woon als gewoon onderwijs.

Ook de evaluatiefase verdient nog verdere aandacht. Scholen worstelen hierbij met efficiënt 
documenteren van relevante gegevens. Ook breed evalueren vanuit de vooropgestelde doelen, 
maar ook van het proces en eigen handelen blijven in de picture. De hoofdtaak blijft hierbij 
nog steeds om scholen daarvan bewust te maken, urgentie te creëren. Voor het netwerk eva-
lueren en documenteren werden alvast heel wat scholen bereid gevonden om te participeren.

Heel wat aandacht gaat ook naar de ondersteuning en begeleiding van nieuwe directies en de 
uitbouw van goedwerkende en ondersteunende beleidsteams en werkgroepen. Nieuwe direc-
ties verwoorden letterlijk dat ze enorm gesteund worden en zich heel snel deelgenoot voelen 
van een groter (buo) geheel.

 Er werd een enquête afgenomen bij de verschillende directies van buo. Er was een res-
pons van bijna 70%. De tevredenheid was groot. 

Directies geven zelf aan dat ze het meest begeleiding nodig hebben voor ondersteuning bij 
leerplan/handelingsplanning/curriculum’ en ‘Interne kwaliteitszorg’. De directies en midden-
kader van buitengewoon onderwijs vinden allemaal de rol van ‘inhoudelijk expert’ belangrijk 
tot heel belangrijk. De competenties en expertise van de begeleiders zorgen dat dit op scho-
len kwalitatief ondersteund en gerealiseerd wordt.

Om de verbondenheid en het rechtstreeks contact met de directies te behouden, wordt er 
maandelijks een directieoverleg gepland. Die worden Vlaanderenbreed op hetzelfde moment 
georganiseerd. Het gezamenlijk moment met need to knows voor alle directies gebeurt digi-
taal. De regio-eigen punten worden daarna live in die regio besproken. We bereiken ruim 80% 
van onze scholen. In deze momenten wordt aan netwerking tussen de scholen gedaan waarbij 
scholen met gelijkaardige noden of sterktes samengebracht worden en waarbij ook een in-
houdelijke input kan gebeuren.

Bij de stappen in de modernisering van OV3 bereiken we zelfs 100% van onze scholen op elk 
moment. Hiervoor werden ook ondersteunende filmpjes gemaakt met intussen bijna 6000 
views.

 Handelingsplanning realiseren, vooral de verbinding tussen de verschillende fases, blijft 
in verschillende scholen een moeilijk gegeven en verdient naar de toekomst onze verdere aan-
dacht. De resultaten van de doorlichtingen en de onderwijsspiegel bevestigen dat.

 

▲

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_13
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_14
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_15
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/#!/bib/illustraties
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_16
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_17
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_18
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Een laatste voorbeeld van goede praktijk met betrekking tot het opstarten van werkgroepen op 
school in het kader van cocreatief leiderschap sluit aan bij de doelen van beleidsvoerend vermo-
gen, echter ook aangestuurd vanuit de basisvisie achter het cyclisch proces van handelingsplan-
ning (voorbeeld 19).

SECUNDAIR ONDERWIJS
De grootste uitdaging voor het schooljaar 2020-2021 bestond uit de voorbereiding van de uitrol 
van de modernisering in de tweede graad van het secundair onderwijs. Eind augustus 2020 zijn we 
met meer dan 450 leraren in leerplancommissies aan de slag gegaan. Het opzet daarbij was om 
onze ontwerpleerplannen beschikbaar te stellen tegen half december 2020. Naarmate de leerplan-
ontwikkeling vorderde, werd de implementatie ervan ook al stilaan voorbereid. De implementatie 
van ongeveer 120 verschillende leerplannen met/voor zoveel mogelijk betrokken leraren was een 
operatie zonder voorgaande. Bovendien maakte de coronacontext de klassieke voorscholingen 
onmogelijk.

Om die reden kozen we dan ook resoluut voor digitale leerpaden waarin leraren per leerplan mee-
genomen werden in een algemene asynchrone introductie over de modernisering van de tweede 
graad in het algemeen en de opbouw van de leerplannen in het bijzonder. Vervolgens konden ze 
een digitale presentatie volgen met alle basisinformatie over hun leerplan(nen). De opbouw van de 
nieuwe leerplannen, nieuwe inhouden en klemtonen kwamen aan bod. Leraren kregen ook inzicht 
in de samenhang van hun leerplan met andere studierichtingen en het grotere geheel. In een daar-
opvolgende, verdiepende digitale livesessie kregen ze dan bijkomende informatie over en onder-
steuning bij specifieke inhouden van de nieuwe leerplannen. Tussendoor werden FAQ’s opgemaakt 
en verwerkingsopdrachten vervuld.

De leerpaden kregen in enkele maanden tijd in totaal meer dan 30 000 bezoekers over de digitale 
vloer. Ongeveer 1000 deelnemers vulden de evaluatieformulieren in die we op het einde van het 
traject verstuurden. Zij gaven de leerpaden een inhoudelijke waardering van 7,27/10 mee. Mooi 
meegenomen aan dit digitale verhaal, is dat alle digitale sessies ook de komende periode beschik-
baar blijven. Zowel beginnende als ervaren leraren met een nieuw vak in hun lesopdracht kunnen 
op die manier alle basisinformatie over elk leerplan op elk moment consulteren.

Voor de algemene vorming in de A-finaliteit ontwikkelden we bovendien bijkomende initiatieven 
om lerarenteams te ondersteunen bij het maken van een keuze voor een meer of minder geïnte-
greerde benadering. De begeleiders van het domein Maatschappij en welzijn zorgden in het kader 
van die leerpaden voor een aantrekkelijke voorstelling van de vernieuwde studierichtingen in hun 
omvangrijke en veelzijdige studiedomein (voorbeeld 20).

Met de introductie van de nieuwe leerplannen is de kous natuurlijk niet af. Vanuit het overleg van 
de vak- en domeinbegeleiders ontstonden tal van verdere ondersteuningsinitiatieven. Naast de 
vertrouwde nascholingen kozen veel collega’s voor lerende netwerken waarin leraren van verschil-
lende scholen met de ondersteuning van de pedagogische begeleiding werk maken van de ontwik-
keling van didactisch materiaal (voorbeeld 21).

Daarnaast sloegen we verder de weg in van de complementariteit tussen pedagogische bege-
leiding en nascholing. Met de steun van het koepelkrediet werden nascholingen uitgewerkt en 
aangeboden rond de modernisering so, de gemeenschappelijke leerplannen – Gemeenschappelijk 
funderend leerplan (GFL) en Gemeenschappelijk leerplan informatica (GLI) –, de organisatie van 
de algemene vorming in de A-finaliteit, leiding geven aan verandering en ten slotte evaluatie (voor-
beeld 22). In de bijlage achterin wordt hierover verder gerapporteerd.

Tegelijkertijd met de start van de modernisering so in de tweede graad hebben de centra voor 
leren en werken vanaf 1 september 2021 de mogelijkheid om nieuwe opleidingen OK2 duaal in te 
richten. Om onze centra ten volle te ondersteunen, ontwikkelden we voor het specifiek gedeelte 
leerplannen op basis van het leerplanconcept van de eerste en de tweede graad.

 
Scholen staan ook voor de uitdaging om de verbinding met het gewoon onderwijs te blijven 
aanhalen. Ze nemen hiertoe zelf initiatief. Begeleiding speelt hierbij een faciliterende en kriti-
sche rol.

Er wordt dit jaar extra ingezet door team buo op effectmeting, zodat we vanuit concrete data, 
handelingsplangewijs ons eigen gedrag en begeleiding kunnen aansturen.

 Ondertussen draait de uitrol van de modernisering so op volle toeren. Terugblikkend op 
het vorig begeleidingsplan kunnen we vaststellen dat de ambitie die we toen hadden om de 
introductie van de modernisering in de eerste graad voor te bereiden en te ondersteunen gere-
aliseerd werd. De leerplannen voor de eerste graad zijn ingediend en (voorlopig) goedgekeurd. 

We hebben de leraren van de eerste graad met man en macht voorbereid op die nieuwe leer-
plannen en hebben via netwerken, nascholingen en schoolbezoeken bijkomende ondersteu-
ning geboden in de realisatie van die nieuwe leerplannen. In de praktijk zijn alle leraren er 
vandaag mee aan de slag. 

Voor de lancering van de leerplannen van de tweede graad hadden we in tempore non suspec-
to gekozen om blended ondersteuningstrajecten te ontwikkelen. Dat heeft er uiteindelijk voor 
gezorgd dat de scholen bij de coronauitbraak relatief eenvoudig konden omschakelen naar 
een volledig digitaal ondersteuningsaanbod per leerplan.

  Een echt ‘grootschalig’ effectonderzoek is niet gebeurd. Op interventieniveau is syste-
matisch gepolst naar tevredenheid en bijkomende noden. Globaal genomen waren die resulta-
ten behoorlijk positief.

Wel hebben we in de breedte het bereik van de introductiesessies van de nieuwe leerpannen 
eerste graad in kaart gebracht. Uit dat onderzoekje bleek dat maar zeer weinig scholen niet 
voor alle betrokken leerplannen bereikt werden.

Voor de tweede graad hebben we alle leraren die een leerpad gevolgd hadden, bevraagd naar 
hun ervaringen en hun noden. Dat heeft onder meer geleid tot nieuwe verdiepende sessies en 
herhaling van reeds eerder georganiseerde verdiepende sessies. Voor heel wat leerplannen 
werden op vraag van leraren ook lerende netwerken opgericht om gerichter in te zoomen op 
specifieke vernieuwingen.

 Na de introductie van de leerplannen eerste graad, nu de leraren stilaan echt vertrouwd 
zijn met de nieuwe leerplannen, groeit er ruimte (neemt de vraag naar ondersteuning toe) om 
op systematische manier werk te maken van een breed gedragen implementatie van de ge-
meenschappelijke leerplannen (funderend leerplan en leerplan ICT). 

Tegelijkertijd zetten we nu volop in op het introduceren en implementatie ondersteunen van 
de leerplannen tweede en straks derde graad. We bouwen daarbij verder op de aanpak voor de 
eerste en tweede graad.

▲
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VOLWASSENENONDERWIJS
In het volwassenenonderwijs gebeurt de ondersteuning van de centra voor volwassenenonderwijs 
(CVO’s) op het vlak van curriculumontwikkeling via een internetten samenwerking van de vier pe-
dagogische begeleidingsdiensten (GO!, OVSG, POV en Katholiek Onderwijs Vlaanderen). In bijlage 
7.2 brengen we hiervan verslag uit. De ondersteuning behelst de coördinatie van de ontwikkeling 
van opleidingsprofielen, de coördinatie van de ontwikkeling van leerplannen en het opstellen van 
centrum- en netoverschrijdende afsprakenkaders voor de toekenning van vrijstellingen. Zowel de 
opleidingsprofielen als de leerplannen zijn per opleiding uniform voor alle CVO’s.

De curriculumontwikkeling in het secundair volwassenenonderwijs is volop in beweging. Er wor-
den continu nieuwe beroepskwalificaties ingeschaald die de basis vormen voor de vernieuwde 
opleidingsprofielen, die internetten ontwikkeld worden onder begeleiding van de pedagogische be-
geleidingsdiensten. Die opleidingsprofielen vormen dan de basis van de leerplannen die eveneens 
internetten ontwikkeld worden onder de coördinatie van de pedagogische begeleidingsdiensten. 
De internetten projectgroep curriculum volgt dat begeleidingswerk op.

Het afgelopen schooljaar werd ook verder gewerkt aan het implementeren van EVC-trajecten (er-
kenning van verworven competenties) en werd de uitrol van duaal leren in het volwassenenon-
derwijs voorbereid. Leerplanimplementatie en leerplanevaluatie staan centraal in tal van onze 
begeleidingsinitiatieven, zoals in de lerende netwerken NT2, ICT, moderne vreemde talen en nijver-
heidstechnische opleidingen.

Het uitwerken van een gedragen visie met betrekking tot zorg- en trajectbegeleiding in de centra 
voor volwassenenonderwijs vormde een speerpunt in de werking van de Agogische Raad (AgoRa), 
het forum binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen waar de verantwoordelijken voor het onderwijs-
kundig beleid van alle centra die lid zijn van Katholiek Onderwijs maandelijks samenkomen en 
overleggen over agogisch-didactische thema’s (voorbeeld 23).

Binnen het volwassenenonderwijs werd — overigens reeds voor de coronapandemie uitbrak — 
sterk ingezet op afstandsonderwijs en gecombineerd onderwijs. De lockdown naar aanleiding van 
COVID-19 heeft de sense of urgency van online leren en digitale transformatie, zowel op onder-
wijskundig als op organisatorisch vlak, nog sterker tot uiting gebracht. We hebben ondersteuning 
geboden bij het implementeren van het gemeenschappelijk digitaal leerplatform Canvas, dat door 
de centra van Katholiek Onderwijs Vlaanderen recent werd aangeschaft, en bij het ontwikkelen van 
online cursusmateriaal, ook in het kader van internationalisering (voorbeeld 24).

 De voorbije drie jaar lag het zwaartepunt op het vlak van curriculumontwikkeling 
bij de actualisatie van de beroepsgerichte opleidingen en de afstemming ervan op de erkende 
beroepskwalificaties. De ondersteuning die wij vanuit de pedagogische begeleidingsdiensten 
bieden, behelst het samenbrengen van deskundigen uit de CVO’s (leraren, coördinatoren, 
directies), deskundigen uit de sector en arbeidsmarktactoren (VDAB). De doelstelling bestaat 
erin de competenties die in de beroepskwalificaties zijn beschreven, op basis van onderwijs-
kundige, didactische en organisatorische inzichten, vorm te geven in de (modulaire) oplei-
dingsprofielen. Vervolgens schrijven we in de leerplannen, opnieuw met betrokkenheid van 
leraren en andere deskundigen, de visie op de opleiding uit, we formuleren pedagogisch-di-
dactische wenken en we lijsten de minimale materiële vereisten op die noodzakelijk zijn om 
op een kwaliteitsvolle manier de leerplandoelen te realiseren.

Op die manier kwamen de afgelopen drie jaren 58 nieuwe beroepsopleidingstrajecten tot 
stand. De implementatie ervan wordt in principe individueel door de CVO’s zelf opgenomen via 
de vakteams en de studiegebiedcoördinatoren. We brengen de coördinatoren van de nijver-
heidstechnische opleidingen van de CVO’s van Katholiek Onderwijs Vlaanderen drie- à vier-
maal per jaar samen in een lerend netwerk voor kennisdeling en intervisie.

We monitoren de deelname aan het opleidingsaanbod van onze CVO’s via Power BI. Dit geeft 
ons een beeld van de evoluties binnen de verschillende studiegebieden. We bespreken de evo-
luties, opportuniteiten en knelpunten in onze lerende netwerken teneinde de centra te stimu-
leren toekomstgerichte keuzes te maken en innovatief te zijn op het vlak van aanbodsvormen, 
duurzaamheid en leerondersteuning.

 Naar aanleiding van de modernisering SO, verwachten we dat we de komende jaren werk 
zullen moeten maken van een herwerking ten gronde van de opleiding Aanvullende Algemene 
Vorming, in functie van het verzekeren van de tweedekansfunctie van het volwassenenonder-
wijs. 

We nemen ook (internetten) initiatieven om de integratie te bewerkstelligen van NT2 en gelet-
terdheidsmodules in het beroepsgerichte aanbod.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_23
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3.5 Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen
3.5.1 Het schoolteam gebruikt de kracht van het verschil als pedagogische hefboom.
3.5.2 Het schoolteam creëert maximale participatiekansen voor elke lerende in alle facetten van 

het schoolleven met het oog op de ontplooiing van de volledige persoon van de lerende.
3.5.3 Het schoolteam realiseert een inclusieve leeromgeving.

Een inclusieve school zoekt hoe ze op een kwaliteitsvolle manier kan tegemoetkomen aan de ver-
schillende onderwijsbehoeften van al haar leerlingen en hoe ze de barrières die leerlingen belem-
meren om tot optimaal leren te komen, kan wegnemen. Dat houdt in dat een gelijke onderwijs-
kansenbeleid (GOK) en een zorgbeleid hand in hand gaan om te bouwen aan een goede school 
voor iedereen. Uit de rapportage voor het schooljaar 2020-2021 blijkt bijgevolg opnieuw dat de 
pedagogisch begeleiders voor deze prioriteit in nagenoeg gelijke mate aan de drie strategische 
doelen werken. Die gelijke verdeling van de geleverde inspanningen hoeft ook niet te verwonderen. 
Inzetten op zorg en kansen voor alle lerenden vraagt een engagement ten aanzien van alle drie de 
strategische doelen.

De pedagogisch begeleiders van het leerplichtonderwijs hanteerden ook het voorbije schooljaar 
het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs als een instrument om een geïntegreerd beleid op 
leerlingenbegeleiding verder vorm te geven en te implementeren. Kwaliteitscultuur, de katholieke 
dialoogschool en het eigen opvoedingsproject zijn de vruchtbare grond waarop we bouwen. Diver-
siteit en verbindend schoolklimaat zijn fundamenten van het huis van zorg en kansen en dat komt 
ook in de ondersteuningsnoden nadrukkelijk tot uiting. Onze begeleiders versterken scholen door 
vanuit specifieke situaties aan visieontwikkeling te doen. Daarbij krijgen systematisch en cyclisch 
plannen en het meten van effecten een plaats.

In onze scholen en klassen merken we vaak een grote diversiteit aan leerlingen. Door de inzet van 
specifieke methodieken kunnen leraren zelf bewuster inspelen op alledaagse (klas)situaties. Zo 
vindt geleidelijk aan een positieve houding ten aanzien van diversiteit ingang. Leraren geschie-
denis worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met polariserende uitspraken, waarbij bepaalde 
situaties al snel volledig kunnen ontsporen. Sommige onderwerpen in de geschiedenisles, zoals 
foto’s in de lessen rond dekolonisatie, judeocide …, lokken emotionele reacties bij leerlingen uit. 
Tijdens een digitale studiedag over interculturele geschiedenis (voorbeeld 25) reikten tal van ge-
renommeerde sprekers praktijkgerichte inzichten en methodieken aan die onmiddellijk bruikbaar 
zijn in de klaspraktijk. Bewustmaking voor polarisatie, migratie en onderwijs in een gekleurde sa-
menleving is een noodzakelijke eerste stap om een meerstemmige benadering mogelijk te maken. 
In andere sessies werden de noodzakelijke tools aangereikt om op school het verschil te maken, 
zoals een ‘debat zonder opinies’, een methodiek om met morele dilemma’s om te gaan en een prak-
tijkvoorbeeld waarin diversiteit en kwaliteit hand in hand gaan.

De coronacrisis stelde onze scholen ook voor grote uitdagingen met betrekking tot het gelijke on-
derwijskansenbeleid. Een aantal GOK-coördinatoren vroeg naar een reflectietool om hun GOK-be-
leid tijdens de coronacrisis in kaart te brengen en uit te werken op een kwaliteitsvolle manier. De 
pedagogische begeleiding werkte een reflectietool uit op basis van de GOK-cyclus, het referentie-
kader voor onderwijskwaliteit en bevindingen van de onderwijsinspectie tijdens de coronacrisis 
(voorbeeld 26). In welke mate begeleidt je school de kwetsbare leerlingen? In welke mate speelt 
je school met haar klaspraktijk en bijhorende kwaliteitsontwikkeling in op een veranderende con-
text? Het inspiratiedocument speelt in op de noden van de toenmalige coronacontext en biedt 
handvatten om in dialoog te gaan rond GOK met de verschillende partners. Zo kan er samen be-
paald worden wat de volgende stap kan zijn om op schoolniveau doelen te bereiken. Scholen kun-
nen de tool aanpassen aan hun eigen context. Het instrument werd positief geëvalueerd vanwege 
de herkenbare kaders, de wetenschappelijke onderbouwing en de gebruiksvriendelijkheid. Uit dit 
voorbeeld van goede praktijk spreekt duidelijk hoe onze pedagogisch begeleiders in vaak moeilijke 
omstandigheden schoolteams van nabij bleven ondersteunen.

 

 We boekten op elk van de drie strategische doelen vooruitgang, maar we bereikten onze 
doelen nog niet.

Strategisch doel 1

‘Verbindend schoolklimaat’ en ‘Diversiteit’ werden fundamenten in ons vademecum. We ga-
ven workshops voor begeleiders en ontplooiden professionaliseringstrajecten op scholen. 
Herstelgericht werken vindt ingang in onze scholen (we deden veel hergo’s), de mcirkel werd 
verankerd, we ontwikkelden SOS steekkaarten en een visietekst over onderwijs aan cognitief 
sterk functionerende leerlingen. We werken rond polarisatie en scholen zetten stappen rich-
ting brede beeldvorming.

Nog niet alle scholen vinden het echter evident dat inclusie start in fase 0 en 1, waardoor nog 
altijd veel leerlingen naar het buo worden doorverwezen. Daarenboven slagen weinig scholen 
erin om diversiteit als een meerwaarde te benutten. Ze ervaren de toenemende diversiteit eer-
der als een struikelblok. Daarnaast vraagt in scholen secundair onderwijs de modernisering 
veel aandacht en energie.

Strategisch doel 2

Heel wat scholen vragen ondersteuning bij de uitwerking van hun zorg- en kansenbeleid en 
hun groei naar een brede school. Met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs willen 
we scholen hierbij inspireren. De vraag ‘wat heeft deze leerling nodig?’ geraakt ingeburgerd 
(methodiek m-cirkel). Handelingsgericht werken is in de praktijk toegenomen.

Er is vooruitgang in de trajecten waarbij we betrokken zijn. Tegelijkertijd blijft het aantal vra-
gen groot en nemen de vragen ook toe. Het is belangrijk om in kaart te brengen waarmee deze 
toename te maken heeft. Is er inderdaad meer diversiteit? Is men alerter? Krijgen we relatief 
gezien meer vragen omdat we met minder begeleiders zijn? ...

Strategisch doel 3

Inclusie is steeds meer bespreekbaar in scholen. We helpen scholen een schooleigen invulling 
te geven aan het zorgcontinuüm en het verbreden van de brede basiszorg. We merken een 
positieve evolutie in het toepassen van redelijke aanpassingen bij leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeften.

Onderzoek toont echter aan dat ouders nog vaak meerdere scholen moeten bezoeken voor-
aleer ze een school vinden die hun kind met specifieke onderwijsbehoeften wil inschrijven. 
Casuïstiek leert ons dat scholen de wetgeving ter zake nog onvoldoende kennen. Zo wordt de 
‘draagkracht’ nog te vaak ingeroepen als een reden om leerlingen naar het buo te verwijzen.

 Pedagogisch begeleiders die deelnemen aan het Vlaanderenbrede overleg zorg en kan-
sen, namen van schoolleiders of middenkader een enquête af met als focus de dienstverle-
ning van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de coronacrisis.

Hoewel de uiterst kleine steekproef ervoor zorgt dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het 
trekken van conclusies uit de bevraging, doen we toch enkele interessante vaststellingen.

Elke bevraagde school deed minstens voor één van de thema’s die onder zorg en kansen res-
sorteren een beroep op Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat lijkt erop te wijzen dat ons aan-
bod relevant is. Tijdens de coronacrisis vonden de scholen het vaakst de weg naar het digitale  
 

▲
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We hebben ook ingezet op het verrijken van de ‘startwerking bij het begin van het schooljaar’. De 
eerste vier tot zes weken van het schooljaar bieden immers gouden kansen aan die verder reiken 
dan enkel het begeleiden van de groepsdynamiek en het stimuleren van ouderparticipatie (voor-
beeld 27). Onder het motto ‘Goed begonnen is half gewonnen’ onderzoeken we met scholen hoe 
je van bij de start de juiste toon kunt zetten: waar liggen er optimale ontwikkelingskansen voor 
leerlingen, voor het schoolteam en voor de schoolorganisatie? In deze geïntegreerde benadering 
vertrekken scholen en leraren van de sterktes die er in de schoolwerking al aanwezig zijn. Zo wor-
den ze zich als schoolteam bewust van waar er nog ontwikkelingskansen zijn en wat precies de 
onderliggende noden zijn om daar verder mee aan de slag te kunnen gaan. De pedagogisch bege-
leider zorgt er door zijn aanpak voor dat het eigenaarschap maximaal bij alle betrokkenen van de 
school komt te liggen. Vertrekkend van het eigen opvoedingsproject en de dagelijkse school- en 
klaspraktijk maakt het schoolteam haalbare keuzes vanuit actuele noden om ‘goed onderwijs voor 
iedereen’ te realiseren. Dergelijke trajecten van cocreatie tussen de pedagogische begeleiding en 
de school zijn uiteraard intensief en vergen de nodige tijd, maar de dynamiek die dat met zich mee-
brengt en de regelmatige terugkoppeling zorgen voor een duurzaam effect.

Met de extra middelen voor het Brusselbeleid bleven we verder onder meer inzetten op het ver-
sterken van schoolteams bij de uitwerking van een individueel aangepast curriculum (IAC) voor 
leerlingen met een verslag. We streven daarbij telkens naar een trajectmatige samenwerking tus-
sen een pedagogisch begeleider competentieontwikkeling en een schoolbegeleider. Begeleiding 
op de klasvloer is in die gevallen van bijzonder groot belang. Het komt erop aan om samen met 
leraren oplossingen uit te werken. Vorig schooljaar konden we 25 scholen en schoolteams daad-
werkelijk ondersteunen. We ondersteunden zorgplatforms van scholengemeenschappen en pro-
fessionaliseerden elke week een honderdtal ondersteuners die werkzaam zijn in zo’n 170 scholen 
in West-Brabant en Brussel (voorbeeld 28).

Ook met de nascholingen ‘Verbindend omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag’ en ‘Ingrediën-
ten voor een verbindend schoolklimaat’ hadden we het afgelopen schooljaar een groot bereik: 25 
schoolteams met in totaal 472 onderwijsprofessionals namen eraan deel. De deelnemers leer-
den in de eerste nascholing het onderscheid te maken tussen frustratieagressie en instrumentele 
agressie en hoe daarmee om te gaan. Ze leerden waarom het belangrijk is verbinding te maken met 
kinderen die moeilijk te begrijpen gedrag stellen. Om moeilijk gedrag te begrijpen en te voorkomen, 
werden verbanden gelegd met de fundamenten en bouwstenen van het Vademecum zorgbreed en 
kansenrijk onderwijs en met de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden van het 
leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Ten slotte kwam in de nascholing aan bod wat een leerling die 
moeilijk te begrijpen gedrag stelt, nodig heeft om optimaal te participeren, te ontwikkelen en tot 
leren te komen en hoe je daaraan kunt tegemoetkomen.

In de tweede nascholing maakten de deelnemers kennis met bestaande kaders over verbindend 
schoolklimaat, nieuwe autoriteit, herstelgericht werken, burgerschap … op basis van de inhoud 
van het fundament ‘verbindend schoolklimaat’ en de bouwsteen ‘welbevinden op school’ van het 
Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs. Ze brachten de aangereikte kaders in verband met 
het bestaande beleid rond welbevinden en burgerschap op hun school. Daarnaast reflecteerden de 
deelnemers kritisch over het orde- en tuchtbeleid van hun school en stuurden bij waar nodig. Dat 
werd voor het secundair onderwijs gekoppeld aan het Gemeenschappelijk funderend leerplan en 
voor het basisonderwijs aan de persoonsgebonden ontwikkelvelden van het leerplan Zin in leren! 
Zin in leven!. Tot slot bracht de nascholer twee technieken aan: de proactieve cirkel en het voeren 
van een herstelgesprek bij kleinere conflicten.

 
aanbod rond ‘Schoolorganisatie’ en ‘Afstandsleren en heropstart’, gevolgd door ‘Evalueren en 
delibereren’ en ‘Digisprong/laptopactie’.

 Vanuit onze visie op Katholieke dialoogschool en vanuit onze zorg en aandacht voor de 
kansen van elke leerling blijven wij ook in de toekomst voor deze prioriteit nog vele opportuni-
teiten zien. 

Allereerst willen we nog breder inzetten op de implementatie van een verbindend schoolkli-
maat. Ook het opbouwen van een goede relatie met de opvoedingscontext van de lerende is 
daarvoor belangrijk. Op vlak van zorgbreed en kansenrijk onderwijs kunnen we scholen onder-
steunen om in te zetten op duurzame en brede samenwerkingsverbanden. 

We blijven ondersteuning bieden aan scholen bij het realiseren van een inclusieve leeromge-
ving die al start in fase 0 en 1. We zetten in op het erkennen van diversiteit en het benutten 
van de kracht van het verschil. Het is onze droom dat schoolteams een eigen beleid rond 
diversiteit ontwikkelen om die inclusieve leeromgeving te realiseren.

Daarnaast willen we schoolteams aanmoedigen om een onderwijsleercontext te ontwerpen 
waarin elke lerende tot leren komt. Ook een duurzaam beleid met betrekking tot onderwijs-
loopbaanbegeleiding voor elke lerende behoort tot de uitdagingen. Het kennen en correct 
toepassen van de regelgeving behoort daar eveneens toe. 

In functie van de eigen kwaliteitsontwikkeling willen we schoolteams motiveren om verschil-
lende databronnen te kennen, verzamelen, analyseren, interpreteren en hanteren om inzicht te 
krijgen in de kwaliteit van haar klas- en schoolwerking. 

Ook het project leerondersteuning en het nieuwe leersteundecreet zal ons en de scholen wat 
dit thema betreft nog verder uitdagen. 

▲

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_27
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_27
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_28
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COMPETENTIEONTWIKKELING
Pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling zijn het voorbije schooljaar blijven inzetten op 
het realiseren van de inclusieve school in verbindende samenwerking met alle partners. De be-
leidsontwikkelingen met betrekking tot het ondersteuningsmodel maken dat hun taak zich sedert 
de vorige schooljaren situeert binnen zorgfase 2, uitbreiding van zorg en zorgfase 3, individueel 
aangepaste curricula. Daarnaast zorgen zij, als een van de vier cocreatie-partners in het ondersteu-
ningsmodel, voor de verbinding met de reguliere begeleiding voor fase 0, brede basiszorg en fase 
1, verhoogde zorg.

De praktijk leert ons dat pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling inclusief onderwijs en 
het daarbij horende recht op redelijke aanpassingen, waaronder ondersteuning vanuit een onder-
steuningsnetwerk of vanuit het buitengewoon onderwijs, op de agenda zetten en vast houden. Pe-
dagogisch begeleiders competentieontwikkeling hebben tijdens het schooljaar 2020-2021 verder 
ingezet op:

•	 het toepassen van een inclusieve visie en aanpak, ook bij complexe casuïstiek;
•	 het realiseren van het recht op redelijke aanpassingen (voorbeeld 29);
•	 het maken van correcte afwegingen in situaties waarbij de vraag zich stelt of een leerling al 

dan niet nog kan aansluiten bij het gemeenschappelijk curriculum of de overgang gemaakt 
moet worden naar de opmaak van een verslag met de daarbij horende keuze buitengewoon 
onderwijs of een IAC;

•	 het ondersteunen van kwaliteitsvolle inclusietrajecten, zie bijvoorbeeld de actualisering van 
de handleiding IAC;

•	 de professionalisering van ondersteuners, schoolteams …, nascholing voor schoolteams 
gewoon onderwijs ‘Samen inclusief op stap’ (voorbeeld 30).

De werking van de ploeg pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling evolueert meer en 
meer naar een Vlaanderenbrede werking waarin leren met en van elkaar centraal staat. Zo werden 
er:

•	 via sessies van collegiale consultatie rond het realiseren van IAC Vlaanderenbreed 350 on-
dersteuners gecoacht en ondersteund door pedagogisch begeleiders competentieontwik-
keling;

•	 zes interviews afgenomen van scholen die met een IAC aan de slag gegaan zijn. Wat zijn de 
effecten van een IAC op de onderwijspraktijk, het zorgbeleid en de visie op inclusie van de 
school? Welke bijdrage heeft de pedagogisch begeleider competentieontwikkeling daarin 
wel/niet gespeeld? Die interviews worden op dit moment geanalyseerd. Bevindingen wor-
den later gedeeld.

Vanuit hun rol als inclusieambassadeur zijn onze pedagogisch begeleiders competentieontwikke-
ling met de nodige inclusiedeskundigheid blijven inzetten op het coachen, ondersteunen en profes-
sionaliseren van de onderwijsprofessionals en dat vanuit een onvoorwaardelijk geloof in inclusie. 

In de bijlage is er ook een verslag van de internettensamenwerking rond dit thema opgenomen.
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https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_29
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_30
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3.6 Talenbeleid in diversiteit
3.6.1 Het schoolteam gaat uit van de kracht van de talige diversiteit in de samenleving en op 

school om actief in te zetten op de meertalige ontwikkeling van alle lerenden.
3.6.2  Het schoolteam creëert een krachtige taalleeromgeving met het oog op de ontplooiing van 

de volledige persoon van de lerende.
3.6.3 Het schoolteam stemt haar onderwijsleerpraktijk af op de talige noden en behoeften van alle 

lerenden.

Nederlands goed beheersen vanaf de basisschool speelt een cruciale rol om tot succesvol leren en 
leven te komen. Op school vormt taal immers het medium waarin heel wat leerinhouden en com-
petenties worden aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd. Taalontwikkeling Nederlands noemen 
we dan ook een ‘basiscompetentie’. Vanuit dat uitgangspunt ondersteunen onze nascholers en 
begeleiders met specifieke expertise taal schoolteams bij de uitbouw een krachtig talenbeleid, de 
ontwikkeling van een schooleigen leesbeleid en de omgang met meertaligheid en Nederlands als 
schooltaal. Dit gebeurt op een trajectmatige manier.

Pedagogische studiedagen en begeleidingsactiviteiten rond talenbeleid krijgen in coronatijden 
vaak een digitale invulling. Dat betekent zowel voor de schoolteams als voor onze begeleiders 
stretchen en houdt vaak een aanpassing van het tijdpad in dat we in overleg met scholen uitzetten. 
In tijden van leervertraging door covid blijkt voor alle lerenden eens te meer het belang van Neder-
lands voor een succesvolle schoolloopbaan en participatie aan de samenleving.

De meeste ondersteuningsvragen gaan over goed leesonderwijs en taalgericht (vak)onderwijs. Le-
raren en directies stellen vragen om hun onderwijspraktijk talig te versterken. Zowel Vlaanderen-
breed (voorbeeld 31) als via de subsidies voor het Brusselbeleid (voorbeeld 32) zetten we in op het 
creëren van krachtige taalleeromgevingen met bewuste aandacht voor een rijke woordenschatver-
werving als bouwsteen voor goed leesonderwijs.

Via de leerplanpagina’s Nederlands voor basisonderwijs en secundair onderwijs geven we als pe-
dagogische begeleiding tips mee om kwaliteitsvol Nederlands in de klas en op school aan te bie-
den. Deze pagina’s voor de onderwijsprofessional bevatten praktijkvoorbeelden, een materialen-
bank, krachtlijnen en visiedocumenten. 

De themapagina van de evaluatiebox voor basisscholen komt dan weer tegemoet aan de vele 
vragen van scholen over taal evalueren, en biedt handvatten om de resultaten van gevalideerde en 
gestandaardiseerde toetsen op te volgen.

De talige uitdagingen voor schoolteams worden er niet minder op. Internationaal (PIRLS, PISA) 
en Vlaams onderzoek toont aan dat het niveau van begrijpend lezen sterk achteruitgaat. Tal van 
basis- en secundaire scholen doen extra inspanningen om hun leesonderwijs te verbeteren. Een 
groot deel van het begeleidingswerk gaat dan ook naar het ondersteunen van scholen bij het uit-
werken van een krachtig leesbeleid. Werken aan begrijpend lezen begint al bij de jongste leerlin-
gen. We brengen leraren samen in netwerken om vanuit het leerplan Zin in leren! Zin in leven! samen 
krachtige, betekenisvolle onderwijsarrangementen voor begrijpend lezen te maken en met elkaar 
te delen. De lat wordt hoog gelegd: leerlingen gaan effectief en functioneel aan de slag met allerlei 
soorten teksten uit verschillende media. Daarnaast wijzen we schoolteams ook de weg naar de 
vormingen over het ontwikkelveld taalontwikkeling en over begrijpend lezen om zich verder te pro-
fessionaliseren.

Naast basisscholen vragen ook secundaire scholen ondersteuning om een sterk leesbeleid te ont-
wikkelen, dit naast de verdere implementatie van de leerplannen naar aanleiding van de moder-
nisering secundair onderwijs. Taalbegeleiders en nascholers werken hand in hand in het project 
Lezen in Actie (voorbeeld 33). De samenwerking met VCOV wijst op het belang dat we hechten aan 
ouderbetrokkenheid en een stimulerende thuisomgeving, waarop we evidence informed willen in-
zetten.

 

 In de voorbije cyclus hebben scholen sterk ingezet op goed leesonderwijs (onderzoeken 
zoals PIRLS en PISA waren mee bepalend om hier met de taalbegeleiders op in te zetten) en 
ook taalgericht (vak)onderwijs. Basisscholen wensten vooral hun leesbeleid, omgang met 
woordenschat en ontluikende geletterdheid te versterken. Secundaire scholen stelden vooral 
vragen om Nederlands als onderwijstaal te versterken in diverse vak en studiegebieden. Daar-
naast kregen we steeds meer vragen om anderstalige/meertalige leerlingen te ondersteunen 
om Nederlands te leren.

Sterke en gemotiveerde lezers krijg je door vanaf de kleuterklas te investeren in bouwstenen 
die er evidence informed toe doen. Zo hebben pedagogisch begeleiders en nascholers (pro-
ject Lezen in Actie) de 5 sleutels voor een effectieve leesdidactiek in teams binnengebracht 
tijdens klasbezoeken, (video)reflectiegesprekken, pedagogische werkdagen, personeelsver-
gaderingen, de uitwerking van lesmateriaal, enz. Dit voor de volledige basisschool, nl. voor de 
ontwikkelingsleeftijd 2.5 tot 12 jaar. Daarbij was er ook veel aandacht voor luistervaardigheid 
(cf. taalscreening KOALA), ontluikende en beginnende geletterdheid vanaf de kleuterklas. Dit 
is immers een belangrijk bouwsteen om tegen het einde van de basisschool een maximaal 
aantal sterke en gemotiveerde lezers te krijgen.

In veel taaltrajecten werd de link gelegd met de kansen die het leerplan Zin in leren! Zin in 
leven! biedt om taalonderwijs Nederlands verder te versterken. Begeleiders hebben hiertoe 
materialen en methodieken ontwikkeld en gebruikt in het werkveld. Ze maakten ook de verbin-
ding met interne kwaliteitsontwikkeling via IDP 2.0 Nederlands (luisteren en begrijpend lezen) 
als gestandaardiseerde, genormeerde en gevalideerde proeven.

Van basisonderwijs tot en met secundair onderwijs werkten we in een doorlopende leerlijn. 
Hiertoe was er tussen de taalbegeleiders over de onderwijsniveaus heen afstemming en uit-
wisseling over hun begeleidingspraktijk in de scholen.

Taalgericht (vak)onderwijs kreeg ook de nodige aandacht. Hiervoor werd in het secundair on-
derwijs een tool ontwikkeld die begeleiders benutten in hun schoolcontacten.

Over de ondersteuning van anderstalige leerlingen in basis- en secundair onderwijs krijgen 
pedagogisch begeleiders steeds meer vragen, nu vaker in scholen die met deze doelgroep 
minder ervaring hebben. Deze vragen krijgen een antwoord in lerende netwerken en speci-
fieke schoolcontacten. In het basisonderwijs krijgt de brochure ‘Zill met AN’ in onze begelei-
ding steeds meer ingang. In het secundair onderwijs zijn er regelmatige bijeenkomsten met 
OKAN-leraren en vervolgschoolcoaches. Daarin stimuleren we uitwisseling en delend leren, 
om de klaspraktijk van leraren te versterken en de taalgroei bij leerlingen te bevorderen. ▲

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/taalgericht-vakonderwijs
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_31
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_32
https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/evaluatiebox-basisonderwijs/idp-informatie
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_33
https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen/shop/product/pub-008-aan-de-slag-in-je-klas-met-taalgericht-onderwijs-96?category=28#attr=
https://webshop.katholiekonderwijs.vlaanderen/shop/product/pub-004-zin-in-leren-zin-in-leven-met-anderstalige-nieuwkomers-92#attr=
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Door het coronavirus is de uitdaging groot om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun 
leerproces. Bovenal geldt dit voor de meest kwetsbare leerlingen met specifieke noden en behoef-
ten. De taalbegeleiders en reguliere begeleiders blijven schoolnabij werken, fysiek en digitaal of 
in een combinatie van beide. De focus ligt daarbij op begeleiden tot op de klasvloer en uitwisse-
lingskansen faciliteren om het (taal)onderwijs via netwerken en online platformen te versterken. 
We zetten ook specifiek in op lerende netwerken voor leraren met anderstalige nieuwkomers in het 
basisonderwijs (voorbeeld 34).

In bijlage wordt er ook verslag uitgebracht over de internetten-samenwerking rond dit thema.

3.7 Leervertraging ten gevolge van de coronacrisis
Het schooljaar 2020-2021 stelde onze onderwijsinstellingen – en dat al voor het tweede schooljaar 
op rij — voor enorme uitdagingen: digitaal leren en quarantainemaatregelen waren dagelijkse reali-
teit voor een groot deel van onze leerlingenpopulatie en het spreekt voor zich dat de impact van de 
voortdurend wijzigende omstandigheden voor de maatschappelijk kwetsbare leerlingen des te gro-
ter was. Het was bovendien al snel duidelijk dat de coronacrisis ook op langere termijn sporen zou 
nalaten bij de leerlingen en het volledige schoolteam. In tal van begeleidingsinitiatieven hebben we 
-mede via de gekleurde middelen- voor de periode september 2020-augustus 2021 extra ingezet op 
remediëring van leerlingen en werk gemaakt van materialen en hulpmiddelen om de beginsituatie 
bij de start van het schooljaar 2021-2022 zo helder mogelijk te krijgen.

Pedagogisch begeleiders reikten in hun begeleidingsinterventies tal van pedagogische en didacti-
sche tips aan. Maatwerk bleef in de ondersteuning van onze scholen, centra, academies en inter-
naten meer dan ooit aan de orde. We zochten in dialoog met alle betrokkenen — al dan niet vanop 
afstand — antwoorden op dringende vragen. In hun rechtstreekse contact met onderwijsprofessi-
onals benadrukten pedagogisch begeleiders het belang om te blijven inzetten op mentaal welbe-
vinden en verbinding met leerlingen en collega’s. We gingen op regelmatige basis in overleg met de 
Vlaamse overheid, vroegen om bij het nemen van beslissingen telkens ook voldoende aandacht te 
hebben voor de pedagogische en didactische consequenties ervan en we boden op het werkveld 
permanent steun bij het zich aanpassen aan de voortdurend veranderende maatregelen.

Onze pedagogische begeleiding heeft al snel zelf initiatief genomen om aan de hand van enkele 
bevragingen bij leraren basisonderwijs en leraren secundair onderwijs te peilen naar de impact 
van corona op het leren van leerlingen. Uit de eerste analyses konden we in elk geval afleiden dat 
er sprake is van een duidelijk verband tussen de wijze waarop het onderwijs noodgedwongen in-
gericht moest worden ten gevolge van de coronacrisis en de gedetecteerde leervertraging bij onze 
leerlingen. Onze bevindingen werden vervolgens ook in andere onderzoeken bevestigd.

 Op vlak van talenbeleid stellen zich nog vele opportuniteiten naar de toekomst. 

Basisscholen vragen ondersteuning voor, tijdens en na de afname van de taalscreening KOA-
LA in de derde kleuterklas en de taaltrajecten die daarop volgen. Verder vraagt goed (voor)
leesonderwijs blijvende aandacht, vooral de evaluatie ervan, alsook de verbinding met andere 
componenten van taal zoals luisteren, spreken, schrijven en taalbeschouwing. 

Een opportuniteit is ook de professionalisering van kinderverzorgsters om taal in routines te 
versterken bij het jonge kind.

In secundaire scholen blijft het een uitdaging om alle teamleden, ook niet-taalleraren, te be-
trekken bij het taalbeleid en taalgericht onderwijs. Goed leesonderwijs blijft net zoals in het 
basisonderwijs een aandachtspunt.

Zowel basis- als secundaire scholen hebben nood aan verdere begeleiding en nascholing over 
de aanpak van meertalige leerlingen in de reguliere klas of de (deeltijdse) onthaalklas. Ze kop-
pelen dit aan hun schooleigen kwaliteitsontwikkeling.

▲

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_34
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Naast de ondersteuning die we op korte termijn voorzagen, stelden we de volgende maanden ook 
alles in het werk om de leervertraging op langere termijn zo goed mogelijk op te vangen met vol-
doende aandacht voor het welbevinden van leerlingen en leraren. We boden ook ondersteuning bij 
het opzetten van de zomerscholen. In de loop van het schooljaar werden er vanuit Vlaanderen ook 
gekleurde middelen vrijgemaakt voor extra begeleiders om leraren Vlaanderenbreed te begeleiden 
met focus op ‘brede basiszorg’ (fase 0) en ‘verhoogde zorg’ (fase 1) van het zorgcontinuüm. Het 
gaat om een beperkte impuls in een besparingscontext. In feite was al sinds de start van de co-
ronacrisis de laatste schijf van de aanvullende middelen als heroriëntering voor ‘leerachterstand’ 
bestemd. Pas vanaf het huidige schooljaar worden die gekleurde middelen expliciet gelabeld als 
middelen ter ondersteuning van fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm. Niettemin gaven die mid-
delen ons meteen enige slagkracht om onze eerste initiatieven op dat vlak verder uit te bouwen.

Voor de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen was het van meet af aan 
duidelijk dat ze met haar aanpak zo schoolnabij mogelijk wil inzetten op leerwinst en groeiend wel-
bevinden. We kozen daarom ervoor om met die gekleurde middelen een team leerondersteuning sa-
men te stellen met als opdracht zich expliciet te richten op die leervertraging en het ondersteunen 
van leraren in fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm. We gingen op zoek naar medewerkers om onze 
organisatie te versterken die een specialisatie hebben met betrekking tot die thema’s waarvoor de 
leervertraging het sterkst gesignaleerd werd. We spreken van ‘begeleiders leerondersteuning’.

In het tweede semester verkenden de begeleiders leerondersteuning stap voor stap hun aanpak 
en de mogelijke samenwerking met de andere begeleiders. In een eerste reeks initiatieven onder 
de titel ‘helpende handen voor leraren’ bereikten we al meteen 1000 leraren. Onze initiatieven con-
centreerden zich op de ondersteuningsnoden die uit ons onderzoek bleken, zowel in het basis- als 
in het secundair onderwijs. We denken daarbij onder andere aan deze thema’s: digitale didactiek, 
moeilijk begrijpbaar gedrag en motivatie, leerlingen in quarantaine aan boord houden, Nederlands, 
wiskunde, krachtige speel- en leerplekken, domeinspecifieke vakken STEM, Maatschappij en wel-
zijn en Economie en organisatie.

Tegelijkertijd waren die sessies eveneens kansen om verbinding te maken en met de leraren in 
dialoog te gaan over de concrete noden en behoeften die zij ervaarden. In de verdere aanpak van 
het team leerondersteuning staat de hulpvraag van de leraar in de klas centraal. De begeleiders 
leerondersteuning zijn bijgevolg ook rechtstreeks bereikbaar voor pedagogische vragen van le-
raren in het kader van leervertraging. Ze stemmen hun begeleidingsinterventie af op het onder-
steuningsaanbod van andere begeleiders en werkten voor het huidige schooljaar ook een reeks 
initiatieven met een specifieke focus uit. Zo willen onze begeleiders leerondersteuning het project 
verder vormgeven en zich samen met de leraren inzetten om motivatie en leerwinst bij hun leerlin-
gen aan te wakkeren. We zijn ervan overtuigd dat we met die werkwijze leraren op hun beurt nog 
sterker maken in een duurzame aanpak van leervertraging.

52



5554

In het Begeleidingsplan 2018-2021 besteedden we eveneens veel aandacht aan onze interne wer-
king. We formuleerden tal van doelen om de interne werking van de pedagogische begeleiding 
bij te sturen en verder te ontwikkelen. Die doelen vloeiden bijna allemaal onmiddellijk voort uit 
de werkpunten die de commissie-Monard de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen meegegeven had. Door de doelstellingen expliciet in ons begeleidingsplan op te ne-
men, hielden we extra in de gaten dat we er effectief mee aan de slag zouden gaan om er zo voor 
te zorgen dat de door ons aangeboden dienstverlening nog kwaliteitsvoller zou worden.

Daarnaast werd er op vraag van de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor 
onze organisatie op het einde van het schooljaar 2018-2019 een kerntakendebat opgestart. We 
gingen daarmee nog een stapje verder dan de eerder door ons geformuleerde voornemens in het 
Begeleidingsplan 2018-2021. Na het doorlopen van een traject keurde aan het einde van het school-
jaar 2019-2020 de raad van bestuur de kerntakennota met het operationele kader goed. Het proces 
kreeg in de loop van het voorbije schooljaar verder vorm tijdens twee rondes met verschillende 
projectgroepen en resonansgroepen die de vertaalslag maakten van het operationele kader naar 
onze concrete werking en organisatie. Vanuit een grote betrokkenheid en gedeelde verantwoor-
delijkheid tekenden we de krijtlijnen uit van de organisatie zoals die in september 2021 van start 
gegaan is. We willen met deze reorganisatie onze dienstverlening naar onze scholen verzekeren 
en, indien mogelijk, nog versterken.

Net zoals voor de prioritaire thema’s, geven we in dit hoofdstuk enerzijds mee wat we het afgelo-
pen schooljaar voor de verschillende items ondernomen hebben. Anderzijds schetsen we beknopt 
waar we na drie schooljaren staan met betrekking tot de gestelde doelen en welke opportuniteiten 
we voor onszelf als organisatie nog zien naar de toekomst toe. Het spreekt voor zich dat er een 
uitdrukkelijk verband is met het Begeleidingsplan 2021-2024.

4.1 Visie
Om onze begeleidingsinitiatieven binnen de vooropgestelde thema’s vorm te geven, ontwikkelden 
we de voorbije schooljaren een wetenschappelijk onderbouwd Basisscenario voor het professio-
naliseren van katholieke dialoogscholen. Dit basisscenario reikt aan al onze begeleiders een ge-
meenschappelijke basis aan voor een Vlaanderenbrede begeleidingsdidactiek waarbij de onder-
wijsprofessional als lerende centraal staat. Het basisscenario beschrijft en illustreert hoe we als 
begeleiders concreet en effectief kunnen begeleiden en heeft daarbij aandacht voor het DNA van 
onze organisatie, de school als middelpunt van ons begeleidingswerk, het agogisch-didactische 
proces dat nodig is om tot krachtig begeleiden te komen, en onze interne kwaliteitsontwikkeling 
met betrekking tot begeleiding. 

Dit basisscenario vormt een belangrijk uitgangspunt bij de professionalisering van startende én er-
varen begeleiders. Ook bij het ontwikkelen van nieuwe begeleidingsinitiatieven volgen we de logica 
en de flow van dit basisscenario. 

Dit basisscenario heeft verschillende verschijningsvormen waaronder een online te raadplegen 
SharePoint. Dat rolden we tijdens het schooljaar 2020-2021 uit. Het is ter beschikking van alle me-
dewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het fungeert als een portaal langs waar de visie, 
concrete toepassingen, achterliggende kaders, good practices en reflectievragen binnen onze or-
ganisatie worden gedeeld. Dit basisscenario is ondertussen uitgegroeid tot een omvangrijke bron 
van inspirerend materiaal. We werken het bovendien permanent verder uit.

Naast de uitbouw van het digitale luik van het basisscenario hebben we tegelijkertijd ingezet op 
de brede bekendmaking van de principes ervan in de begeleidingspraktijk. Daartoe organiseerden 
we verschillende professionaliseringsinitiatieven. Het basisscenario is vanaf nu de belangrijkste 
rode draad bij de professionalisering van pedagogisch begeleiders tijdens de basisvorming en de 
voortgezette vorming. 

Interne werking4
 

 Als we terugblikken dan stellen we vast dat we reeds heel wat stappen gezet hebben 
binnen de vooropgestelde doelstellingen uit het Begeleidingsplan 2018-2021. 

Onze visie op professionaliseren is de voorbije cyclus niet enkel onderbouwd uitgewerkt, maar 
vindt ondertussen ingang en is bezig uit te groeien tot een houvast voor pedagogisch begelei-
ders en voor medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen die instaan voor de professi-
onalisering van de onderwijsprofessionals in onze scholen en instellingen. Het is onze Vlaan-
derenbrede gelijkgerichte begeleidingsstrategie.

 Toch zijn we nog niet gekomen waar we naartoe streven. De komende schooljaren ma-
ken we werk van de verdere implementatie van het basisscenario tot in de dagelijkse praktijk 
van elke pedagogisch begeleider. We vinden het bovendien belangrijk de principes van ons 
basisscenario ook naar scholen te expliciteren. Het wetenschappelijk onderbouwen van onze 
begeleidingsdidactiek blijft een voortdurende uitdaging.

Daarnaast vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen het noodzakelijk om te blijven investeren in 
visieontwikkeling vanuit onze eigen identiteit. We zijn ervan overtuigd dat onze nieuwe organi-
satiestructuur veel kansen biedt om veel bewuster identiteitsontwikkeling in het bijzondere en 
in het gewone structureel te verankeren en te integreren in onze concrete werking. Dat wordt 
de uitdaging voor de nabije toekomst.
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Onze Vlaanderenbrede begeleidingsdidactiek krijgt concreet vorm in de gebruikerstool WeShare. 
WeShare volgt als tool die het samenwerken van pedagogisch begeleiders rond onze instellingen 
bevordert de flow en de logica van het basisscenario. Op die manier stimuleren we onze begelei-
ders tot digitale samenwerking en om bij het opzetten en realiseren van begeleidingsinitiatieven te 
denken en handelen volgens onze gemeenschappelijke visie op effectief professionaliseren.

We streven ernaar dat pedagogisch begeleiders WeShare gebruiken om hun begeleidingen vorm 
te geven. Elk begeleidingsinitiatief bevat in het digitale instrument standaard een aantal gegevens, 
zoals het onderwerp, de betrokken onderwijsinstellingen, de betrokken pedagogisch begeleiders, 
de strategische doelen waaraan ze tijdens het begeleidingsinitiatief werken en de concrete doelen 
die met de school afgestemd zijn. De inhoudelijke invulling en de gegevens die van belang zijn in 
het begeleidingsinitiatief, worden op vier tabbladen getoond. Die vier tabbladen concretiseren het 
basisscenario: ‘beginsituatie afstemmen’, ‘doelen afstemmen’, ‘ontwerpen en realiseren’ en ‘evalu-
aties’.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 ging in het kader van ons eigen kerntakendebat een projectgroep 
rond identiteit aan de slag. De belangrijkste conclusie van de projectgroep is dat identiteit in het 
gewone en identiteit in het bijzondere intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Identiteitsontwikkeling in 
het gewone gaat over ons dagelijks handelen, over alle thema’s waarmee onderwijsprofessionals 
bezig zijn en waarbij wij als pedagogisch begeleiders steeds de link met onze identiteit meenemen. 
Daarom willen we de komende jaren expliciet inzetten op identiteitsgevoeligheid binnen de dage-
lijkse werking van al onze diensten. Dit kunnen we alleen doen mits een nauwere samenwerking 
tussen de identiteitsbegeleiding en pedagogische begeleiding, bijvoorbeeld via verbindingsfiguren. 

Voor identiteitsontwikkeling in het bijzondere is de focus net wél identiteitsontwikkeling en wordt 
er vanuit identiteit een verbinding gelegd met andere thema’s.

4.2 Geoptimaliseerde werking
In het Begeleidingsplan 2018-2021 stelden we onszelf heel wat doelen aan de hand waarvan we 
onze interne werking trachtten te optimaliseren. We zoemen hier voornamelijk in op een aantal 
doelen die in het vorige verslag nog niet aan bod kwamen.

Het interne professionaliseringstraject voor begeleiders om de effectiviteit van hun begeleidings-
initiatieven te onderzoeken, werd opgestart tijdens het schooljaar 2019-2020 in twee regio’s en is 
het voorbije schooljaar uitgebreid naar alle begeleiders. Dat professionaliseringstraject omvatte 
twee halve dagen met de focus op “Waarom en wat evalueren?”, maar vooral op “Hoe betrouwba-
re/valide/bruikbare evaluatie van interventies doen?”. Bovendien was er ook een aanbod waarbij 
begeleiders individuele ondersteuning konden krijgen met betrekking tot het in kaart brengen van 
effecten van begeleidingswerk. Voortaan maakt de professionalisering over effectiviteit van bege-
leidingsinterventies een vast onderdeel uit van de basisvorming van nieuwe begeleiders.

De coronapandemie beïnvloedde sterk de operationele werking van internationalisering. Concrete 
activiteiten werden uitgesteld of noodgedwongen online georganiseerd. Toch konden we enerzijds 
stappen zetten naar een geoptimaliseerde werking en konden we anderzijds starten met nieuwe 
projecten die inzetten op door corona geïnspireerde thema’s, zoals digitalisering. We voegen een 
overzicht toe van de lopende projecten en thema’s waarvoor we als Katholiek Onderwijs Vlaande-
ren aanvragen hebben uitgeschreven.

Een geaccrediteerd dossier voor het schoolonderwijs staat ons toe om de komende zeven school-
jaren een langetermijnvisie uit te bouwen met betrekking tot lerarenmobiliteiten en internationale 
professionaliseringsinitiatieven. De komende zeven schooljaren staan ‘een uitdagende leeromge-
ving’ met aandacht voor digitalisering, duurzaamheid en curriculuminnovatie centraal in onze wer-

 

 Het is duidelijk dat we als organisatie verschillende stappen hebben gezet naar de 
optimalisering van onze werking. Vanuit onze benadering omtrent kwaliteitsontwikkeling op 
organisatieniveau blijven we zoeken naar verbeterpunten. Dit betekent dat we nooit ‘klaar’ 
zijn, maar dat dit een proces vormt waarop we blijvend inzetten.

We hebben een eerste ontwerptekst geschreven met onze visie op interne kwaliteitsontwik-
keling. Ook in het Basisscenario voor het professionaliseren van katholieke dialoogscholen 
hechten we veel belang aan de vierde laag – kwaliteitsontwikkeling - waarin we illustreren hoe 
begeleiders het basisscenario kunnen hanteren als kwaliteitsinstrument.

Om ondersteuningsnoden van scholen te detecteren, is een cyclus ingebouwd voor een alge-
mene behoeftebevraging. Zo organiseerden we in het voorjaar van 2021 een behoeftebevra-
ging bij onze onderwijsprofessionals (basisonderwijs en secundair onderwijs, buitengewoon 
onderwijs en volwassenenonderwijs).

Om effecten op het niveau van de pedagogische begeleidingsdienst als organisatie in beeld 
te brengen, werkten we een plan van aanpak uit voor het systematisch en haalbaar monitoren 
van bereik, effecten en effectiviteit. Daarmee samenhangend werd WeShare uitgebouwd als 
tool om ons bereik nog betrouwbaarder te monitoren, met de nodige aandacht voor evaluatie. 
Om effecten op het niveau van onze prioriteiten na te gaan, zetten we eerste kleinschalige ef-
fectonderzoeken op in de vorm van praktijkonderzoek. In ons nieuwe begeleidingsplan werken 
we met actieplannen waarvan indicatoren deel uitmaken.

 Het blijft ook in de toekomst onze ambitie de eigen werking voortdurend te optimalise-
ren en de interne kwaliteitsontwikkeling verder uit te bouwen. We maken werk van het in kaart 
brengen van effecten van onze begeleidingsinitiatieven en monitoren de doelen van het bege-
leidingsplan. Daarnaast zetten we verder in op de wetenschappelijk onderbouwing van bege-
leidingspraktijken. Daartoe bouwen we bijvoorbeeld ook ons (internationale) netwerk verder 
uit. Tot slot engageren we ons om de contacten met de onderwijsprofessionals te verhogen.

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Overzicht_projecten_internationalisering
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Overzicht_projecten_internationalisering
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king met betrekking tot internationalisering. Leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen 
zich dankzij die accreditatie jaarlijks laagdrempelig inschrijven om deel te nemen aan internatio-
nale cursussen en schoolbezoeken waarbinnen die thema’s onderzocht worden.

Opnieuw bieden nieuwe Erasmus+ KA2 strategische projecten kansen voor onderwijsinnovatie. 
Zo zetten de projecten ‘Digitrans’, ‘Rapide’ en ‘Sober’ in op de digitalisering in het onderwijsveld. 
Dat biedt kansen en nieuwe denkkaders die gebruikt kunnen worden door onze leden, via het vol-
wassenenonderwijs, curriculumontwikkeling en de Dienst Lerenden. Door vertragingen die te wij-
ten zijn aan de coronacrisis, zijn sommige van die projecten iets langzamer opgestart, maar de 
implementatiekansen zien er alvast veelbelovend uit. Een innovatieproject, met name het project 
‘Inlesson’, dat al van start ging voor de coronapandemie en momenteel in zijn eindfase zit, toont 
dat des te meer aan. Inlesson zet in op onderwijsinnovatie in de schoonheidssector en koos voor 
een sterke basis blended leren. In de loop van dit schooljaar zal het project zijn eindconclusies 
delen, zowel internationaal als binnen onze organisatie.

Vorig schooljaar startten we als een pilootproject 22 lerarennetwerken op. Met het Lerarennetwerk 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen faciliteren we een laagdrempelig digitaal uitwisselingsplatform tus-
sen onderwijsprofessionals van ons onderwijsnet. Vanuit de pedagogische begeleiding bieden we 
de nodige ondersteuning: wij stimuleren de onderlinge communicatie, de ontwikkeling en uitwis-
seling van materialen … In juni 2021 organiseerden we een evaluatie van die pilootfase en werkten 
we een leidraad voor het opstarten van een lerarennetwerk uit. Vanaf het huidige schooljaar zetten 
we in op de verbreding van het initiatief waar er een behoefte in het werkveld wordt vastgesteld.

De nieuwe applicatie om de taakuitvoering van pedagogisch begeleiders te ondersteunen, WeSha-
re, heeft enerzijds als doel om hen te ondersteunen in het samenwerken aan trajecten/interventies 
en heeft anderzijds als doel om kwalitatieve beleidsinformatie te genereren over het geheel van de 
pedagogische begeleiding. Begeleiders kunnen in de nieuwe tool op een vlotte manier per traject/
interventie/netwerk informatie opnemen over de doelen van het traject, de link met de strategische 
doelen van de pedagogische begeleiding en de decretale opdrachten, de doelgroep van het traject, 
de activiteiten … Het gestructureerd verzamelen van bijvoorbeeld informatie over doelen laat ook 
toe om vanuit die data intern kwaliteitsontwikkeling vorm te geven en extern te rapporteren.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 ontwikkelden we samen met een externe partner, een interne ge-
bruikers- en strategische groep een eerste versie van het platform. Tijdens het schooljaar 2020-
2021 testten we in 4 pilootteams deze nieuwe applicatie uit. Zo waren we in staat om basis van 
het gebruikersfeedback de applicatie bij te sturen en door te ontwikkelen. Vanaf september 2021 
wordt de tool uitgerold in de volledige organisatie.

Tijdens het tweede trimester van het vorige schooljaar ging ook de Academie van start als Vlaan-
derenbrede dienst voor het volledige professionaliseringsaanbod van Katholiek Onderwijs Vlaan-
deren (zie ook verder). Eén van de principes van ons professionaliseringsaanbod blijft de integratie 
van nascholing en begeleiding en het aanbieden van een professionaliseringsaanbod gelinkt aan 
de prioriteiten van het begeleidingsplan.
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https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Praktijkvoorbeeld_24
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4.3 Zichtbaarheid
Zichtbaarheid van de pedagogische begeleiding is een belangrijke sleutel om onze werking en 
dienstverlening onder de aandacht te kunnen brengen. Het voorbije schooljaar werd zowel de nieu-
we website voor het brede publiek als de PRO.-site specifiek voor onze onderwijsprofessionals ge-
lanceerd. Beide websites zijn het resultaat van een traject vanuit de visie dat we ons voortaan aan 
de scholen tonen als één Vlaanderenbrede organisatie. Alle bestaande lokale websites en pagina’s 
zijn dan ook in de nieuwe website of PRO.-site geïntegreerd.

Daarmee samenhangend kwam er ook een nieuw concept voor nieuwsbrieven naar de scholen 
tot stand. Onze dienstverlening spitst zich traditiegetrouw toe op verschillende doelgroepen, niet 
in het minst leraren, zorgcoördinatoren, leidinggevenden … Toch werd dat niet altijd weerspiegeld 
in de manier waarop nieuwsbrieven werden uitgestuurd, vermits de nieuwsbrieven enkel gericht 
waren aan leidinggevenden. Dat werd met dit vernieuwde concept bijgesteld. Sinds het voorbije 
schooljaar zijn onze nieuwsbrieven niet meer alleen gericht aan leidinggevenden, maar behoren 
leraren, zorgcoördinatoren … ook uitdrukkelijk tot onze nieuwsbrief-doelgroepen. Op die manier 
hopen we in het werkveld een beter beeld te geven van wat Katholiek Onderwijs Vlaanderen alle-
maal doet en wat we voor hen kunnen betekenen. Maandelijks interviewden we een leraar over zijn 
ervaringen met de pedagogische begeleiding en met Katholiek Onderwijs Vlaanderen als netwerk-
organisatie. Stuk voor stuk waren dat boeiende getuigenissen die we publiceerden in de rubriek 
‘netwerkorganisatie in beeld’.

We werkten ook bijzonder hard om voor het eerst een overzichtelijk, gezamenlijk professionalise-
ringsaanbod te publiceren voor alle katholieke scholen in Vlaanderen. Door het opstarten van de 
Academie zijn immers alle regionale nascholingscentra samengebracht in één Vlaanderenbrede 
dienst. We maakten het aanbod zelf op diverse manieren bekend om zoveel mogelijk scholen te 
kunnen bereiken: via de website, via een afzonderlijke nieuwsbrief bij de lancering ervan, via onze 
sociale media, door middel van een banner in onze e-mailhandtekening en in brochures die meer 
gericht zijn op het aanbod in de eigen regio.

Binnen het proefproject Lerarennetwerk Katholiek Onderwijs Vlaanderen dachten we na over geschik-
te manieren om onderwijsprofessionals het gemakkelijkst te bereiken. Daarom voorzien we dit 
schooljaar een introductie over de lerarennetwerken op onze PRO.-site met een rechtstreekse link 
naar de bestaande netwerken.

In het Jaarverslag Katholiek Onderwijs Vlaanderen 2020-2021 besteedden we opnieuw ruime aan-
dacht aan pedagogische thema’s en dossiers. Daarnaast zetten we de voorbije periode ook de 
sociale media gericht in.

 

 Een eerste reflectie over de doelen bij zichtbaarheid doet ons besluiten dat er tal van ini-
tiatieven genomen werden ter stimulering ervan. De gerichte, gezamenlijke communicatie van 
ons ondersteuningsaanbod tot bij de individuele leraar, het vernieuwen van de website, het 
nieuwe concept van nieuwsbrieven, de oprichting van de Academie, de lerarennetwerken… zijn 
daarvan een mooie illustratie. Dat neemt niet weg dat we nog heel wat plannen hebben naar 
de toekomst toe om die zichtbaarheid van onze organisatie verder te versterken. 

 We willen naar de toekomst toe op een meer proactieve wijze begeleidingstrajecten 
opzetten met scholen waar de nood het hoogst is. We willen ons nog meer profileren als een 
vertrouwenspartner van scholen die geconfronteerd worden met bijzondere uitdagingen, en 
willen een kritische vriend zijn die hen verder op weg zet in hun ontwikkeling. Verder blijven 
we inzetten op het kenbaar maken van ons professionaliseringsaanbod bij alle scholen. Daar-
toe zullen we onze communicatiestrategie regelmatig evalueren en bijsturen. We bouwen ook 
het Lerarennetwerk verder uit.



6362

4.4 Interne communicatie
Als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen trekken we voluit de kaart van 
Vlaanderenbrede samenwerking en expertisedeling. Zo ging vanaf januari 2021 in het kader van 
het kerntakendebat een projectgroep aan het werk specifiek rond interne communicatie en ICT. 
Vanuit een beginsituatieanalyse brachten de leden van de projectgroep de interne communicatie 
in beeld. Zij kwamen tot afspraken en procedures die de onderlinge samenwerking en commu-
nicatie kunnen verbeteren en koppelden daar het ICT-beheer aan vast. In een ander project werd 
uitgedacht hoe onze begeleiders kunnen leren en ontwikkelen. Daartoe werden structurele en oc-
casionele leer- en ontwikkelteams ingebed in onze gereorganiseerde structuur, waar een Vlaande-
renbrede expertiseontwikkeling- en deling centraal staat. Het opzet is om vergadertijd zo efficiënt 
mogelijk te gebruiken en dubbel werk te vermijden. 

Bij het basisscenario hoort een inspiratiebibliotheek die ook via het SharePoint Basisscenario 
wordt aangevuld en ontsloten. Deze vindplaats reikt aan onze begeleiders scenario’s, werkvormen 
en bronnen aan ter inspiratie, onderbouwing en ondersteuning van hun begeleidingspraktijk. Deze 
inspiratiebibliotheek is bedoeld als een levende tool. Met de reorganisatie hopen we daarin nog 
verdere stappen vooruit te kunnen zetten.

Door de coronacrisis hebben we praktisch het hele schooljaar 2020-2021 van thuis uit gewerkt, 
waardoor ons onderling overleg voornamelijk digitaal doorging. Corona heeft op die manier on-
miskenbaar een positief effect gehad op onze interne communicatie en organisatie. Net door de 
digitalisering zijn er nieuwe verbindingen ontstaan tussen collega’s, bijvoorbeeld in bepaalde werk-
groepen en projectgroepen. Plots speelde de onderlinge afstand een kleinere rol. Dit neemt niet 
weg dat wij heel blij zijn dat bepaalde gespreksonderwerpen opnieuw live met elkaar rond de tafel 
kunnen opgenomen worden. 

We schreven verder een visietekst over blended professionaliseren waarin we verwoorden hoe we 
als organisatie inzetten op effectief professionaliseren van leraren, middenkader, ondersteunend 
personeel en leidinggevenden. Blended scenario’s kunnen ons daarbij helpen. De visietekst scherpt 
onze aandacht om – meer nog dan vroeger — bij het afstemmen en bepalen van de begeleidings-
strategie er direct rekening mee te houden. Het logische gevolg daarvan is dat we ingezet hebben 
op een tweede Learning Management System (LMS), Odoo, om onder meer leerpaden secundair 
onderwijs bij de nieuwe leerplannen aan te bieden alsook een aantal andere professionaliseringsi-
nitiatieven. In het volwassenenonderwijs is er verder geïnvesteerd in het LMS Canvas.

 

 Na deze cyclus van drie schooljaren mogen we stellen dat we voor alle vier de gestel-
de doelen bij interne communicatie sterke vooruitgang geboekt hebben, maar ons doel is 
nog niet helemaal gehaald. We bouwden een nieuwe website uit en er is nu een tegel op de 
PRO.-site waar nascholingen en pedagogische begeleiding samen aan bod komen. Toch moe-
ten we onze website nog verder verbeteren vanuit het perspectief van de dienstverlening en 
willen we de komende periode werk maken van een nieuw intranet.

We behouden de online Vlaanderenbrede algemene personeelsvergaderingen die tijdens de 
opeenvolgende lockdowns ontstaan zijn, waarbij alle collega’s digitaal aansluiten. Via trans-
versaal overleg en projectwerking trachten we collega’s te betrekken bij visieontwikkeling en 
mogelijke standpuntbepaling.

Vanaf het huidige schooljaar werken we met leer- en ontwikkelteams waarin diverse exper-
tisedomeinen samenkomen. Ook door volop in te zetten op de implementatie van WeShare, 
stimuleren we nog sterker de onderlinge uitwisseling en samenwerking tussen pedagogisch 
begeleiders.

 Er zijn zeker nog groeikansen voor onze organisatie de komende jaren. Zo willen we ons 
begeleidingswerk nog versterken door het gericht delen van reeds intern beschikbare kennis, 
maar ook het delen van kennis die we van buiten onze eigen organisatie binnenbrengen. Be-
schikbare digitale mogelijkheden moeten we daartoe verder gepast inzetten. We zullen daar 
de komende schooljaren verder prioriteit aan geven.
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4.5 Personeels- en professionaliseringsbeleid

4.5.2 Personeelsbeleid
We werkten vorig schooljaar aan verschillende aspecten van ons personeelsbeleid. De focus lag 
daarbij op uitdienstgesprekken en loopbaanbegeleiding.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 doen we aan medewerkers met wie we de samenwerking als or-
ganisatie moeten stopzetten een aanbod van loopbaancoaching om hen op die manier de kans te 
geven om te reflecteren over hun sterktes, competenties en groeipunten. Zo ondersteunen we hen 
ook in het oriënteringsproces omtrent verdere stappen in hun loopbaan. 

Daarnaast bieden we structureel uitstapgesprekken aan. Als organisatie willen we zorgzaam en 
respectvol omgaan met onze medewerkers, we willen hen zo positief mogelijk laten terugblikken 
op hun tijd binnen de organisatie en tegelijkertijd ook de mogelijkheid geven tot feedback. Als or-
ganisatie doen we op deze manier aan kwaliteitsontwikkeling, de informatie die we verwerven in 
deze fase kan ons interessante input en inzichten geven over onze werking. Daarnaast zetten we 
in op het creëren van blijvende ambassadeurs voor onze netwerkorganisatie.

4.5.2.1 Personeelsinzet in de pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
We rapporteren in dit jaarverslag over de werkzaamheden van al onze begeleiders werkzaam in de 
pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om onze decretale opdracht waar 
te maken beschikken we over personele en financiële middelen. We geven in eerste instantie een 
overzicht van deze middelen en vervolgens maken we duidelijk waar we die inzetten.

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontving voor het werkingsjaar 
2020-2021 van de overheid ambten pedagogisch adviseur (120,5 VTE) en ambten in reguliere det-
achering (90 VTE).

Naast reguliere detacheringen beschikte de pedagogische begeleiding ook over detacheringsamb-
ten voor taal en kansenrijk onderwijs (5,5 VTE).

Naast de bovenstaande ambten stellen we ook 3,32 VTE pedagogisch begeleiders te werk via ‘aan-
vullende werkingsmiddelen’. Tijdens de periode januari tot juni 2021 werden hier nog 15 VTE voor 
het begeleiden van leerkrachten bij remediëring van leerlingen aan toegevoegd. Het totale budget 
bedraagt 1 259 k EUR. Hiervan werden voor 561 k EUR begeleiders via afgekochte detacheringen 
of (samenwerkings)overeenkomsten aangesteld.

Voor de nascholingen die werden gefinancierd door het koepelkrediet (685 k EUR), werden voor 
404 k EUR personeelsleden aangesteld ten belope van 6,5 VTE. 

De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet ook nog via BPT-uren van de 
scholen vakbegeleiders in, voor een totaal van 53,3 VTE. 

2  De vermeldde, met financiële middelen aangestelde, VTE betreffen de personeelsinzet op 31/12/2020.

De onderstaande tabel geeft weer waar onze pedagogisch begeleiders aan de slag zijn. 

Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen – 2020-2021 — inzet in VTE3

Ambten pedago-
gisch adviseurs en  

gedetacheerden

Afgekochte gedetacheer-
den of via (samenwer-
kings)overeenkomst

Begeleiders die 
via de urenbank 
betaald worden

Regionale begeleiding

West-Vlaanderen 27,7 0,5 7

Oost-Vlaanderen 34,4 8

Limburg 19,1 5

Antwerpen 31,6 1 7,2

Mechelen-Brussel 31 0,5 4,9

Congregationele begeleiding

Broeders van Liefde 4,7 8,9

Salesianen van Don Bosco 2,7 6,5

Jezuïeten 4,2 3,8

Vlaams Lasalliaans Perspectief 2 1,2

Thematische Vlaanderenbrede begeleiding

Bestuur & organisatie 0,5

Lerenden 5,8

Curriculum & vorming 35,8 7,8 0,8

Identiteit & kwaliteit 5,4

Ondersteuning 1

Stafdienst & internaten 5

Vrij CLB Netwerk

4,5

3  Personeelsinzet op 31/12/2020
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4.5.3 Professionaliseringsbeleid: doorontwikkeling en uitrol van onze gemeenschappelij-
ke visie op begeleiden: het basisscenario voor het professionaliseren van katho-
lieke dialoogscholen

In het schooljaar 2020-2021 verbreedden en verdiepten we met de hele pedagogische begeleiding 
onze begeleidingsdidactiek. Concreet werkten we verder aan de doorontwikkeling en onderbou-
wing van onze gemeenschappelijke visie op begeleiden. De verbinding tussen de vier lagen van 
ons basisscenario: de laag van ons DNA, de laag van de school, de laag van het agogisch-didacti-
sche proces en de laag van de kwaliteitsontwikkeling, werd sterker verdiept vanuit en verbonden 
met ons concrete werk als pedagogische begeleidingsdienst. Er werd een SharePoint ontwikkeld 
waarin zowel inhoud, methodieken, wetenschappelijke bronnen, good practices als tools gelinkt 
aan onze begeleidingsdidactiek ter beschikking gesteld worden van onze medewerkers. Zij kunnen 
dit zelfstandig op hun eigen tempo raadplegen, verwerken en toepassen i.f.v. hun eigen professio-
naliseringsbehoeften, maar ook i.f.v. een concreet begeleidingsinitiatief (traject of interventie) dat 
ze willen ontwerpen/realiseren. Daarnaast worden de begeleiders gestimuleerd om vanuit onze ei-
gen visie op begeleiden de kwaliteit van hun initiatieven te bevragen en hierover te reflecteren met 
zowel deelnemers als collega-begeleiders. Het basisscenario wordt daarmee ook ingezet om onze 
eigen kwaliteitsontwikkeling mee te ondersteunen. Met deze doorontwikkeling en verdere uitrol 
realiseren we verder een gedeeld referentiekader van waaruit we ons begeleidingswerk Vlaande-
renbreed opzetten. Tegelijk komen we hiermee ook tegemoet aan de opvolging van het hervisitatie-
rapport dat ons uitnodigde om werk te maken van de concrete realisatie van een gedeelde ‘theory 
of improvement’.

Curriculum interne professionalisering

Ons curriculum interne professionalisering gaat uit van 5 speerpunten:

•	 De eigen professionele identiteit ontwikkelen.
•	 Inzetten op geïnspireerd en kwaliteitsvol onderwijs.
•	 Samenwerken in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
•	 Effectief begeleiden.
•	 Inhouden vertalen naar de concrete begeleidingspraktijk.

Dit curriculum biedt ons een houvast om afgestemd op de professionaliseringsbehoeften van onze 
medewerkers, een gedifferentieerd en krachtig professionaliseringsaanbod uit te werken. Het werkt 
als een rode draad doorheen een aanbod waarbij de focus — verschillend van initiatief tot initiatief 
— de ene keer op gene speerpunten en een andere keer op andere speerpunten kan liggen. Opdat 
elke begeleider onze gemeenschappelijke visie op begeleiden zou kunnen begrijpen, verwerken en 
toepassen, zetten we bij het ontwerpen van een initiatief wel steeds in op speerpunten één en vijf.

Dit schooljaar richtten we een team interne professionalisering Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
op. Dit team coördineert en stuurt mee aan het volledige interne professionaliseringsaanbod van 
onze organisatie. Dit heeft onder andere geresulteerd in een SharePoint: Etalage interne profes-
sionalisering Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Alle medewerkers krijgen via deze SharePoint het 
volledige overzicht van de interne professionaliseringsinitiatieven die wij vanuit Katholiek Onder-
wijs Vlaanderen voor al onze medewerkers organiseren. Deze hebben we geclusterd onder 13 ca-
tegorieën.

•	 Ik ben een nieuwe medewerker bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en wil de organisatie 
leren kennen.

•	 Ik ben een startende begeleider of nascholer en volg de basisvorming.

•	 Ik wil thuiskomen in begeleidingsdidactiek en het basisscenario voor de professionalisering 
van KDS.

•	 Ik wil vlot werken met WeShare in mijn begeleidingspraktijk.
•	 Ik wil me verdiepen in evidence informed begeleiden.
•	 Ik wil leren door deel te nemen aan intervisie.
•	 Ik wil me individueel laten coachen.
•	 Ik wil leren uit co-creatie en co-begeleiden met collega’s.
•	 Ik wil mijn expertise ivm specifieke inhouden met betrekking tot kwaliteitsvol onderwijs ver-

breden.
•	 Ik wil thuiskomen in de mogelijkheden van onderwijstechnologie ter ondersteuning van ef-

fectief professionaliseren.
•	 Ik wil nieuwe inhoud op onze website (laten) plaatsen.
•	 Ik wil vaardig worden in het gebruik van ICT- toepassingen.
•	 Ik wil groeien in het werken vanuit een zelforganiserend team.

Onze medewerkers kunnen zich — na afstemming met hun leidinggevende — zelf inschrijven voor 
een initiatief dat aansluit bij hun noden. Daarnaast kan – opvraag van een team binnen onze orga-
nisatie — een specifiek aanbod uit onze etalage ook op teamniveau uitgewerkt worden.

Verder hebben we speciale aandacht voor de startende begeleiders (zie categorie 2). Hun tweeja-
rige basisvorming is helemaal geënt op onze visie op begeleiden, op het basisscenario, op de on-
derbouwing hiervan, op professionele reflectie hierop en de toepassing ervan in hun professioneel 
handelen.

De proeftuinen voor het platform WeShare, onze tool om de taakuitvoering van pedagogisch be-
geleiders te ondersteunen, werden ook vanuit de professionalisering ondersteund via workshops 
en regionaal aangeboden vormingsmomenten. Ook daarbij vormt het basisscenario één van de 
uitgangspunten.

Naast dit aanbod voor interne professionalisering zetten we ook in op interne professionalisering 
op maat en vraag van individuele medewerkers en teams binnen onze organisatie. Waar dat nodig 
en aangewezen is wijzen we de weg naar mogelijke professionalisering buiten de eigen organisa-
tie.
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De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft talrijke structurele sa-
menwerkingsverbanden, zoals ook al bleek uit de Excellijsten voor de decretale opdrachten 6 en 
7. Voor de samenwerking met de onderwijsinspectie dienen we ook apart een netoverschrijdend 
jaarverslag in. 

In de bijlagen nemen we de verslagen op van de netoverschrijdende samenwerkingsverbanden van 
het afgelopen schooljaar.

In elk begeleidingsverslag zoomen we in op de samenwerking met een andere partner. Voor het 
schooljaar 2020-2021 kozen we voor de samenwerkingsverbanden die er zijn vanuit het buitenge-
woon onderwijs met andere organisaties en partners.

De pedagogische begeleiding zet in het kader van de doelgroep van het buitengewoon onderwijs 
in op een structurele samenwerking met andere organisaties en partners met als uiteindelijke doel 
om buitengewoon goed onderwijs voor elke leerling te kunnen realiseren.

WELZIJNSSECTOR
We hebben binnen het buitengewoon onderwijs een jarenlange traditie van samenwerking met de 
voorzieningen van de welzijnssector om aan leerlingen een complementair en geïntegreerd onder-
wijs-, zorg- en therapieaanbod te kunnen bieden. Zorg- en welzijnsvoorzieningen dragen bij aan een 
breed maatschappelijke inclusie en dus ook inclusie in het onderwijs.

Vertrekkend van een visie op inclusie participeren pedagogisch begeleiders aan een sector-over-
schrijdende werkgroep, samen met afgevaardigden van het Vlaams Welzijnsverbond en Vrij CLB 
Netwerk. Daarnaast zijn er tal van concrete initiatieven waar de pedagogische begeleiding aan 
participeert. Bijzondere uitdagingen vormen daarbij onder andere een optimale afstemming bij de 
inzet op een orthopedisch basisklimaat in de school, en handicap-specifieke expertiseontwikke-
ling en professionalisering.

POAH — permanent onderwijs aan huis — en TOAH — tijdelijk onderwijs aan huis — zijn vormen 
van onderwijs waarbij sterke samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en welzijn ontstaan. Een 
specifieke doelgroep vormen de leerlingen met ernstig meervoudige beperkingen. We stemmen, 
tot slot, ook met de partners af bij de toekenning van speciale onderwijsleermiddelen (SOL). Katho-
liek Onderwijs Vlaanderen is lid van het beheerscomité.

We zien afstemming tussen het buitengewoon onderwijs en de welzijnssector als een noodzakelij-
ke voorwaarde met het oog op nieuwe ontwikkelingen binnen de welzijnssector én het onderwijs. 
Er zijn uitdagingen genoeg en altijd is het doel om tot een maximale samenwerking te komen. De 
verdere uitwerking van het decreet leersteun grijpen we aan als een uitgelezen kans om verder 

bruggen te bouwen en verbanden te leggen tussen de beleidsdomeinen onderwijs, zorg en welzijn.

We kiezen daarbij voor een gecoördineerde, integrale ondersteuning van de minderjarige en zijn 
gezin/context (leefomgeving) op basis van de individuele ondersteuningsnood en de verwachtin-
gen. Daarom is het voor de minderjarige belangrijk dat scholen, zorg- en welzijnsvoorzieningen 
maximaal afstemmen over hun rol en verantwoordelijkheid bij de ondersteuning/behandeling van 
de leerling en zijn of haar context.

STUURGROEP MAATWERK OV2
Via de stuurgroep Maatwerk OV2 brengen we de werkvloer en de scholen over de netten heen re-
gelmatig samen om de nodige afstemming tussen beide domeinen te versterken. Maatwerk is de 
laatste jaren sterk in verandering. De wijziging van beschutte werkplaats naar Maatwerk brengt 
een evolutie teweeg op het vlak van innovatie en invulling. Scholen OV2 moeten daar gepast op 
kunnen inspelen, zodat zij de hun toevertrouwde doelgroep voorbereiden tot de ‘maatwerkers’ van 
morgen. Ook de didactische aanpak en de schoolstructuur hebben behoefte aan verdere afstem-
ming met het oog op de vernieuwde arbeidsmarkt.

Stapsgewijs werken we aan die verdere afstemming. In het voorbije coronaschooljaar hebben we 
met de stuurgroep ingezet op de bekendmaking van de vernieuwde Maatwerk-aanpak voor de be-
trokken actoren. De verouderde brochure hebben we aangepast aan de nieuwe, moderne noden, 
zodat de betrokken doelgroep zelf ook aan de slag kan met de brochure. De nieuwe brochure ‘Maat-
werk buitengewoon onderwijs OV2’ kon bij de verschillende partners alvast op veel bijval rekenen 
vanwege de maximale afstemming op de noden van de doelgroep: weinig tekst, visueel aantrekke-
lijk en to the point. Voor de grafische vormgeving van die brochure werkten alle onderwijsverstrek-
kers en groep Maatwerk samen met een OV4-school. Ook het drukwerk werd door de betrokken 
sector, een maatwerkbedrijf, uitgevoerd. De verspreiding van de brochures zal als arbeidstraining 
door een school OV2 uitgevoerd worden.

In het schooljaar 2021-2022 zal de stuurgroep inzetten op lerende netwerken die uitgebouwd wor-
den samen met de maatwerkbedrijven. Tijdens een ‘maatwerkdag’ willen we leraren laten kennis-
maken met de maatwerkbedrijven, opdat uiteindelijk de OV2-leerlingen zo goed mogelijk op een 
maatwerkbedrijf voorbereid kunnen worden. De input van die lerende netwerken zal ingebracht 
worden in de stuurgroep, zodat verdere afstemming Vlaanderenbreed kan gebeuren en — indien 
nodig — verder meegenomen kan worden naar de beleidsmakers.

AUTISME CENTRAAL
De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft jaarlijks een afstemmings-
gesprek met de directeur van Autisme Centraal en werkt tussentijds ook nauw met de organisatie 
samen. We hebben overleg met medewerkers van Autisme Centraal over ons nascholingsaanbod 
en hanteren hetzelfde kader, namelijk de AutismeCentraalMethodiek. We verwijzen bovendien uit-
drukkelijk naar die methodiek op onze PRO.-site.

Sterke inhoudelijke afstemming draagt bij aan het uitbouwen van een autismevriendelijke school. 
Minstens eenmaal per schooljaar neemt een medewerker van Autisme Centraal deel aan de Cen-
trale Stuurgroep Autisme met het oog op afstemming over kwaliteitsvol onderwijs aan leerlingen 
met autisme. We onderzoeken momenteel ook de mogelijkheid van een artikelenreeks in hun tijd-
schrift. Tot slot delen we ook informatie vanuit de pedagogische begeleiding met Autisme Cen-
traal, zoals de affiche in verband met handelingsplanning en basisinfo over het leerplan Zin in leren! 
Zin in leven!.

Het wederzijdse vertrouwen en het spreken van dezelfde taal komen ook tot uiting in kleine zaken. 
Zo heeft vorig schooljaar een medewerker van Katholiek Onderwijs Vlaanderen het deel van de 
vorming van de spreker van Autisme Centraal overgenomen, aangezien die verhinderd was, en 
kunnen we 5% korting geven op nascholingen die Katholiek Onderwijs Vlaanderen aanbiedt met 
medewerkers van Autisme Centraal.

Samenwerkingsverbanden5

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Brochure_Maatwerk
https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Brochure_Maatwerk
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Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de pedagogische begeleiding van Katholiek Onder-
wijs Vlaanderen in het schooljaar 2020-2021 heeft moeten werken, brengt dit begeleidingsverslag 
duidelijk het engagement van onze pedagogisch begeleiders en de veelzijdigheid van onze dienst-
verlening in beeld. Een enorme waaier aan initiatieven wordt aangeboden aan de onderwijsinstel-
lingen die aangesloten zijn bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Als pedagogische begeleiding 
maken we er dan ook nadrukkelijk een punt van om Vlaanderenbreed blijvend in te zetten op een in-
tegratie van verschillende initiatieven die op elkaar inhaken met het oog op de professionalisering 
van (leden van) schoolteams. Als pedagogische begeleiding benutten we de ruimte die we binnen 
de krijtlijnen van het kwaliteitsdecreet krijgen in het belang van onze schoolbesturen, directies en 
leraren. We dringen er bij de overheid dan ook op aan voor de toekomst voldoende garanties in te 
bouwen die deze veelzijdigheid aan professionaliseringsinitiatieven waarborgen. Het geeft ons de 
mogelijkheid om een flexibel, waardevol, schoolnabij en gecontextualiseerd aanbod te realiseren 
dat afgestemd is op de noden van onze doelgroepen.

Toch zien we als pedagogische begeleiding enkele zorgwekkende tendensen. Er zijn immers tal 
van onzekere factoren die onze werking overschaduwen en waarbij de rol van de pedagogische be-
geleiding binnen de kwaliteitsdriehoek onder druk komt te staan. Er zijn bijvoorbeeld nog heel wat 
vraagtekens bij de uitrol van de Vlaamse proeven en het decreet leersteun, maar ook de verwach-
tingen die gesteld worden binnen de uitwerking van een vernieuwd kwaliteitsdecreet zijn niet min. 
De vernieuwde omschrijving van de decretale opdrachten gaat gepaard met een stevige besparing 
op het personeelskader. Door de verdere inkrimping van onze personeelsploeg komt — ondanks 
het grote engagement van onze collega’s die dagelijks het beste van zichzelf geven — zowel de 
bestaande werking als het aanbod verder onder druk te staan. Het staat nu al vast dat die beslis-
sing een heropening van het kerntakendebat binnen de pedagogische begeleiding zal vereisen. 
Het plaatst de pedagogische begeleidingsdiensten voor het vraagstuk hoe een dergelijke ruime 
taakomschrijving te rijmen valt met een aanzienlijk kleiner korps dat die opdrachten zal moeten 
uitvoeren.

Het vernieuwde kwaliteitsdecreet gaat ook uit van een nieuwe benaderingswijze en schrijft de 
mogelijkheid in om een opdracht te formuleren in de vorm van beleidsimpulsen voor specifieke 
thema’s die de Vlaamse regering wenst te implementeren. Daarvoor worden gekleurde aanvul-
lende middelen toegekend aan de pedagogische begeleidingsdiensten. Het toont duidelijk aan 
hoe de overheid een stevigere greep krijgt op het functioneren van de pedagogische begeleidings-
diensten. Hoewel de (voorlopige) definiëring van die specifieke thema’s binnen ons huidige aan-
bod past, rijst de vraag naar proportionaliteit van de aanvullende middelen ten opzichte van onze 
reguliere werking. Een bijkomend aspect daarbij is hoe we als pedagogische begeleiding met die 

middelen kunnen omgaan met betrekking tot ons personeelsbeleid. 

De sterkere greep van de overheid op de pedagogische begeleidingsdiensten blijkt ook onmis-
kenbaar uit een toenemende verantwoordingsplicht. Er worden alsmaar meer eisen gesteld bij de 
opmaak van begeleidingsplannen en de rapportering over onze activiteiten. Dat vergt van ons een 
grotere administratieve belasting die de andere vraag van de overheid, met name om meer con-
tact met de onderwijsprofessionals te realiseren, zelfs uitdrukkelijk in de weg staat. We vragen de 
overheid dan ook om ons als pedagogische begeleiding voldoende vertrouwen te schenken in het 
professionalisme dat we reeds jaren aan de dag leggen.

Als pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zetten we al jaren sterk in op 
de ontwikkeling van onze eigen organisatie. De werkpunten die bij de hervisitatie door de com-
missie-Monard werden aangehaald, werden én worden ter harte genomen in onze interne wer-
king. Op velerlei vlakken hebben we grote sprongen vooruitgezet, denk maar aan de uitwerking van 
onze visie op begeleiding en professionalisering, de oprichting van de Academie, onze samenwer-
kingstool WeShare of de reorganisatie naar een gelijkgerichtere Vlaanderenbrede werking. Uiter-
aard zijn er nog tal van ontwikkelkansen voor ons waar we de komende schooljaren graag volop 
mee aan de slag gaan. Ook daartoe vragen we de overheid ons de ruimte te geven die nodig is om 
dat binnen de ontplooiingsmogelijkheden te kunnen doen waarover we als pedagogische begelei-
ding beschikken.

De overheid benadrukt aan de hand van de door haar geformuleerde verwachtingen dat de rol van 
de pedagogische begeleidingsdiensten er één is van duurzaamheid, schoolnabijheid en in een ver-
trouwensrelatie. Dat vormen voor ons kerngedachten waartoe we de overheid ook willen oproepen 
om ze na te streven bij het uitvoeren van haar beleidsagenda. Als pedagogische begeleiding van 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen willen we met de overheid en alle relevante onderwijsactoren een 
constructieve, proactieve, vertrouwensvolle band ontwikkelen die in beide richtingen onderhouden 
wordt.

Het voorbije coronaschooljaar hebben onze pedagogisch begeleiders opnieuw in moeilijke om-
standigheden moeten werken. Het is duidelijk dat onze werking de impact ondervond van de pan-
demie. Vanuit de gedachte ‘never waste a good crisis’ hebben we als pedagogische begeleiding 
ook de vlucht vooruit genomen. Spontaan denken we daarbij onder andere aan het vele ontwikkel-
werk dat het blended leren/professionaliseren heeft mogelijk gemaakt en waarop we zullen blijven 
inzetten. Dit begeleidingsverslag is op die manier dan ook te lezen als een mooie illustratie van de 
slagkracht van onze pedagogische begeleiding. Datzelfde beeld zien we ook in de vele samenwer-
kingsverbanden en contacten die we onderhouden met andere stakeholders in het onderwijsveld, 
zoals de onderwijsinspectie, lerarenopleidingen, universiteiten, maar vooral ook met de onderwijs-
professional op de klas- of schoolvloer. We realiseren binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een 
enorm bereik via bijvoorbeeld lerende netwerken of bieden ondersteuning bij het opzetten van 
lerarennetwerken. We roepen daarom de overheid graag op om ons de nodige ruimte te bieden om 
die slagkracht nog te vergroten, zodat we niet enkel méér onderwijsprofessionals kunnen bereiken, 
maar ze ook nog kwaliteitsvoller kunnen begeleiden.

Conclusie en beleidsaanbevelingen6
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7.1 Nascholingsprojecten schooljaar 2020-2021
Katholiek Onderwijs Vlaanderen nam voor de geïntegreerde nascholingsprojecten die we voor de 
scholen van onze netwerkorganisatie tijdens het schooljaar 2020-2021 inrichtten en die gefinan-
cierd werden vanuit het koepelkrediet (cf. de financiële rapportage) de zes prioritaire thema’s van 
het Begeleidingsplan 2018-2021 als uitgangspunt. Het voorbije schooljaar is het derde — en bijge-
volg ook meteen het laatste — schooljaar van het driejarige nascholingsproject voor het basison-
derwijs en dat voor het secundair onderwijs. Beide onderwijsniveaus streven in hun geïntegreerde 
nascholingsproject een optimale samenwerking tussen pedagogische begeleiding en nascholing 
na. Bovendien proberen ze hun professionaliseringsaanbod tijdens de voorbereidingsfase zo goed 
mogelijk te laten aansluiten bij de actuele noden van het werkveld, wat uiteraard met de nodige af-
stemming gepaard gaat. We nemen hieronder eerst enkele cijfergegevens onder de loep en staan 
vervolgens kort stil bij de grote lijnen voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

7.1.1 Nascholingen 2020-2021 in cijfers
In de loop van het schooljaar 2020-2021 richtte Katholiek Onderwijs Vlaanderen 687 projecten 
in met in totaal 3 459 nascholingssessies, wat neerkomt op gemiddeld 5 sessies per project. Zo 
bereikten we een aanzienlijk deel van het doelpubliek in onze onderwijsinstellingen: 52 326 on-
derwijsprofessionals namen uiteindelijk deel aan een van onze nascholingsinitiatieven. Als we 
daarbij kijken naar het aantal deelnemers per project en per sessie, gaat dat om 76 respectievelijk 
15 personen.

In de top 10 van de nascholingsprojecten van het afgelopen schooljaar nemen het geïntegreer-
de nascholingsproject voor het secundair onderwijs – ‘Het vernieuwde studieaanbod, finaliteiten, 
domeinen, studierichtingsprofielen van de tweede graad’ — en de verschillende modules voor het 
basisonderwijs — ‘Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!’ — de eerste vier plaatsen in. Ook de 
projecten ‘Zorg en kansen’ en ‘Leerondersteuning’ waren een schot in de roos met telkens rond de 
1000 deelnemers. We bereikten met al onze nascholingsinitiatieven 2 529 scholen. Concreet gaat 
het gemiddeld om bijna 21 deelnemers per school.

Wat het financiële plaatje betreft, noteerden we voor het schooljaar 2020-2021 voor de koepelpro-
jecten, de nascholingen op de vrije markt en de internationale nascholingen een beperkt positief 
saldo, waarmee we het tekort voor de prioritaire en andere gesubsidieerde projecten konden op-
vangen.

7.1.2 Zin in leren! Zin in leven! Zin in school!
We blijven de implementatie van het leerplan Zin in leren! Zin in leven! sterk ondersteunen via een 
mooi nascholingsaanbod. Bij de samenstelling van het nascholingsaanbod voor het schooljaar 
2020-2021 vertrokken we weer uitdrukkelijk van de ervaren noden bij onze scholen. Die noden wer-
den bevraagd via de directiecommissies basisonderwijs (Vlaanderenbreed en regionaal) en onze 
pedagogisch begeleiders. Ook de evaluaties van de aangeboden nascholingen in het schooljaar 
2019-2020 en terugkerende thema’s en vragen op de Facebookpagina Zill (met meer dan 13000 
leden) gaven input voor de nascholingsthema’s. Een ontwerpteam van het geïntegreerde nascho-
lingsproject voor het basisonderwijs bundelde de nodige expertise over alle verschillende thema’s 
heen en werkte een voorstel van aanbod uit. Vervolgens stemden de niveaucoördinatoren basison-
derwijs en het ontwerpteam verder met elkaar af om het aanbod samen verder vorm te geven. Zo 
garandeerden we dat het nascholingsaanbod een onlosmakelijk onderdeel wordt van de totaalbe-
geleiding van de katholieke basisscholen.

Naast vragen van onze scholen vormen ook speerpunten vanuit onze organisatie een belangrijke 
insteek voor het geïntegreerde nascholingsaanbod. Op die manier verZILLveren we thema’s als 
katholieke dialoogschool, inspirerend burgerschap, datageletterdheid … in het aanbod.

Inhoudelijk werken we voor de verschillende thema’s op een gestroomlijnde manier: een A-modu-
le waarin inhouden verkend worden, een B-module die focust op didactische vertalingen en een 
C-module waarin evaluatie centraal staat. Opnieuw stonden teamgerichte nascholingen – op uit-
drukkelijke vraag van het werkveld en de pedagogisch begeleiders — centraal in het aanbod. Vorig 
schooljaar bleef – mede ingegeven door de omstandigheden — in het teken van online en digitaal 
nascholen staan: zowel inhoudelijk als qua format betekende dat voor onze nascholers een grote 
professionaliseringsstap waarvoor ze met glans geslaagd zijn. Naast die vorm van professionali-
sering zetten we eind augustus 2020 in op een uitwissel- en voorbereidingsweek met nascholers. 
Bovendien werd er tweemaal per trimester een ‘samenwerkdag’ ingepland en iedere nascholer 
werd inhoudelijk en didactisch gecoacht.

De digitale manier van werken gaf aanleiding tot nieuwe initiatieven in de loop van het schooljaar: 
het uitwerken van leerpaden voor mediakundige ontwikkeling en computationeel denken. Die leer-
paden werden telkens uitgetest met individuele leraren en bleken een voltreffer. Ze bieden indivi-
duele leraren de kans om zich op eigen tempo te verdiepen in een onderdeel van het leerplan Zin 
in leren! Zin in leven!, met oefeningen, opdrachten en reflectiemomenten. We kijken al uit naar de 
verbreding van die leerpaden naar andere ontwikkelvelden. Die verbreding biedt ook veel potentieel 
naar lerarenopleidingen en/of nieuwe leraren in onze katholieke basisscholen.

7.1.3 Basisaanbod bij modernisering so tweede graad
Voor de vormgeving van het geïntegreerde nascholingsproject voor het secundair onderwijs was 
de regie in handen van een ontwerpteam onder leiding van twee projectleiders uit het team peda-
gogisch begeleiders secundair onderwijs van de Dienst Curriculum & vorming. Met betrekking tot 
het secundair onderwijs werd het nascholingsaanbod afgestemd op de noden van de scholen op 
middellange termijn. Die noden hadden vooral betrekking op de implementatie van de modernise-
ring van het secundair onderwijs, waar we vooral de nadruk legden op de tweede graad.

In de voorbereiding van alle nascholingen hielden we voortdurend rekening met de onzekere viro-
logische context en met de mogelijkheid dat bijeenkomsten met groepen al dan niet tijdelijk on-
mogelijk of beperkt zouden kunnen worden aangeboden. Die situatie met tal van onvoorspelbare 
factoren daagde ons uit om na te denken hoe we onze professionaliseringstrajecten op alternatie-
ve wijze zouden kunnen inrichten. We dachten na welke doelen we online kunnen aanbieden/ver-
werven, zodat lerarenteams bepaalde doelen tijd-, plaats- en nascholeronafhankelijk online zouden 
kunnen verwerven. We bepaalden ook vooraf voor welke doelen een face to face-contact nodig, 
wenselijk of noodzakelijk zou zijn.

Bijlagen7

https://pincette.katholiekonderwijs.vlaanderen/meta/properties/dc-identifier/PB_JV_20-21_Bijlage_Professionaliseringscijfers_schooljaar_2020-2021
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De belangrijkste en succesvolste ‘online’ nascholingsmodule was die waarin we scholen, scho-
lengemeenschappen en lerarenteams in globo voorbereidden op de nieuwe tweede graad. We fo-
custen daarin vooral op het versterken van veranderingsmanagement in de school en bij leraren. 
Vragen die aan bod kwamen, waren onder andere: waarom moderniseren? Welke keuzes maakt 
de school? Welke keuzes maakt de overheid (matrixstructuur, studierichtingen, eindtermen …)? 
Hoe kijkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar de modernisering en naar vorming? Hoe bieden we 
ondersteuning en ruimte aan scholen en leraren? Wat is de samenhang tussen richtingen, vakken, 
leerplannen, lessentabellen? Wat mag je hierna nog verwachten?

Die nascholing werd online door een grote groep scholen en leraren gevolgd. Door zo’n digitaal 
aanbod voor grote groepen te voorzien, waren we enigszins in onze communicatie beperkt. De na-
druk lag dan ook sterk op het delen van informatie. Het gebalde en overzichtelijk gepresenteerde 
informatieaanbod met betrekking tot een complex thema werd erg geapprecieerd, wat bleek uit de 
overwegend zeer positieve evaluaties.

Daarnaast boden we modules aan die vooral focusten op deelaspecten en doelgroepen van de 
modernisering.

•	 Het Gemeenschappelijk funderend leerplan (GFL) implementeren in de tweede graad;
•	 Goed onderwijs voor alle leerlingen in de tweede graad A-finaliteit;
•	 Samen vorm geven aan evaluatiebeleid;
•	 Via vakgroepwerking leiding geven aan de modernisering so;
•	 Het Gemeenschappelijk leerplan ICT (GLI) implementeren in de tweede graad;
•	 Hoe verbindend omgaan met uitdagend gedrag, uitdagingen in klaspraktijk.

Dat aanbod kwam tot stand in nauw overleg met leraren en scholen en werd zelfs nog tijdens het 
schooljaar bijgestuurd. Zo verruimden we in de loop van het schooljaar op vraag van directeurs het 
perspectief van de module leiding geven.

Inhoudelijk werd het grootste deel van de modules positief geëvalueerd. Opvallend was wel dat 
voor haast alle modules het aantal inschrijvingen onder de verwachting bleef. De reden daarvoor 
was ongetwijfeld de coronacontext. Scholen hadden de voorbije maanden hoofdzakelijk aandacht 
voor problemen op korte termijn. De diepgaandere en op middellange termijn mikkende nascho-
lingsinitiatieven werden begrijpelijkerwijze minder prioritair geacht. Dat neemt niet weg dat zowel 
directeurs als leraren uitdrukkelijk aangaven onze nascholingen bijzonder waardevol te vinden. 
We willen ze dan ook na een grondige evaluatie en de nodige bijsturingen ook post-corona blijven 
aanbieden.

7.2 Activiteitenverslagen van de samenwerkingsverbanden tussen de 
netten

ACTIVITEITENVERSLAG COMPETENTIE- 
BEGELEIDING 2020-2021

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Ge-

meenten van de Vlaamse Gemeenschap
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
•	 de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
De verschillende pedagogische begeleidingsdiensten zetten de samenwerking ontstaan onder de 
voormalige ‘SNPB’ verder. Hiervoor hebben de pedagogische begeleidingsdiensten een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend.

3 DOELSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2020-2021

3.1 DOELSTELLINGEN
Het hoofddoel van de samenwerking blijft: professionalisering van de nieuwe en huidige compe-
tentiebegeleiders.

We realiseren dit via drie subdoelen:

•	 Ervaringsuitwisseling tussen competentiebegeleiders en prioritaire nascholers in functie 
van ondersteuning van de ondersteuningsteams.

•	 Borgen van kennis opgedaan door de competentiebegeleiders en de prioritaire nascholings-
projecten in kader van de ondersteuning van ondersteuningsteams. 

•	 Netoverschrijdend gezamenlijke professionalisering van de nieuwe PBC op basis van geac-
tualiseerde bouwstenen.

3.2 ACTIVITEITEN
In het schooljaar 2020-2021 werd één bijeenkomst van de stuurgroep gehouden, waarbij gewerkt 
werd aan:

•	 Aanbod netoverschrijdende dag competentiebegeleiding
•	 Casuïstiek en ondersteuning

Wanneer een ondersteuner ondersteuning aanbiedt aan een school van het andere net/
koepel en het ondersteuningsteam merkt op dat de noden vooral bij de school zitten vanuit 
alle fases 0, 1, 2 en 3 van het zorgcontinuüm. We merken daarop dat de school vaak niet de 
vraag stelt aan de PBD. Bv vragen over toepassing van aspecten over brede zorg of bijvoor-
beeld de procedure inschrijving onder ontbindende voorwaarden.
De koepels/netten hebben de volgende afspraken:
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	– OVSG: ‘Het is de school die de vraag moet stellen’.
	– Katholiek Onderwijs Vlaanderen: motiveert het ondersteuningsteam om stappen te zet-

ten richting directie en management zodat ze een vraag kunnen stellen.
	– GO!: deelt dezelfde visie als OVSG: de school moet de vraag stellen vanuit de autonomie 

van een school. Het is belangrijk om ondersteuners sterker te maken in het aangeven 
van de noden vanuit kwaliteitszorg en het thema waar het over gaat, bijvoorbeeld IAC 
of IOV. Als ondersteuners goed weten wat er verwacht wordt vanuit kwaliteitszorg en 
IAC dan kunnen ze ook aangeven wanneer het belangrijk is dat de school ondersteuning 
vraagt bij de PBD om dit samen te bekijken en deze vaardigheden maar ook structuren 
en systemen voor IAC verder te implementeren op school.

	– Katholiek Onderwijs Vlaanderen merkt ook op dat we een andere taal spreken waardoor 
het doorverwijzen niet duidelijk is. Er is miscommunicatie.

	– De vraag stellen aan het anker, SPOC of contactpersoon van jouw regio in de PBD …

•	 Varia
	– Toelichting verwachtingen overheid
	– Traject competentiebegeleiding, IKZ en inclusie 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen kaart aan dat door het wegvallen van de middelen in de 
toekomst er ook een bezorgdheid is op vlak van het invullen van de ondersteuning naar 
scholen toe op fase 2-3. 
De focus zal met het leersteundecreet liggen op de uitbouw van fase 0 en 1 in het zorg-
continuüm. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en OKO en GO! vinden het belangrijk dat de 
bestaande expertise opgebouwd door SNPB geborgen wordt en dat er ook een focus 
blijft op ‘inclusie’ en het realiseren van een verbindende samenwerking tussen scholen, 
PBD, CLB en OT’s.
Alle partijen: het is dus een gemiste kans als men enkel focust op 0 en 1. Een ‘Whole 
school approach’ voor inclusie blijft men benadrukken vanuit het belang om het volle-
dige zorgcontinuüm en de groei naar meer inclusieve schoolomgevingen mogelijk te 
maken.
GO! licht de focus op gepersonaliseerd samen leren als poolstervisie voor 2030 binnen 
het GO! toe. Daar willen we het inclusieve verhaal mee integreren.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen: We hebben ook een bezorgdheid dat de minister zal 
inzetten op het versterken van het BuO en dat het wetenschappelijk en internationaal 
belang van inclusie naar de achtergrond zal verdwijnen.

	– De rol van competentiebegeleiders in de toekomst
De stuurgroep geeft aan dat het kader van SNPB nog steeds relevant is voor de groei 
naar inclusieve scholen, maar herzien moet worden vanuit de huidige situatie.
Dit brengt ons bij de rol van competentiebegeleiders. In essentie blijven ze ‘inclusie am-
bassadeurs’.
Het is dan ook belangrijk om hier in de toekomst over uit te wisselen en een rapport te 
delen met de D4 aanbevelingen over de rol van competentiebegeleiders in de toekomst. 
Niet vanuit het regelgevend kader dat anders zal ingevuld worden vanuit het leersteun-
decreet maar vanuit de opgebouwde expertise in de PBD, de borging en de toekomstige 
rol naar ondersteuners toe en scholen.
Enkele mogelijkheden als inclusie ambassadeur :
•	 Het doel om nog steeds in te zetten op inclusieve schoolomgevingen waar zoveel 

mogelijk leerlingen kunnen participeren.
•	 Het herdenken van de rol van BuO als expertisecentrum samen met een ondersteu-

ningsteam.
•	 Het inzetten op betere regionale samenwerkingen fase 2-3 met CLB-OT-BuO- Scho-

lengroep/regio en PBD (Aanbevelingen Commissie Struyff).
•	 De inclusieve mindset van inclusie ambassadeurs
•	 Het borgen van de specialisatie op vlak van inclusie, individuele leerwegen, IAC, IOV, 

verbindende samenwerking, schoolontwikkeling en inclusie. Curriculum specialisa-

tie + diversiteit.
	– Professionalisering 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt een ‘basissokkel’ voor ondersteuners met als 
aanbod verbindend communiceren, een inclusieve grondhouding.
GO! ontwikkelt een digitale professionalisering voor leerkracht over specifieke onder-
wijsbehoeften. Basiswetgeving over inclusie, redelijke aanpassingen, individuele leerwe-
gen en IAC en toepassing op basisniveau. De digitale module over inclusief onderwijs, 
redelijke aanpassingen, individuele leerwegen, IAC en IOV voor ondersteuners is reeds 
ontwikkeld en wordt nu gedeeld met de GO! ondersteuners in regionale professionalise-
ringstrajecten.

Buiten de stuurgroep werd drie maal samengezeten om de (digitale) vormingsdag voor compe-
tentiebegeleiders invulling te geven.

Het thema waaraan we de dag opgehangen hebben, is “transitie / overgangen”. Dat is immers 
de rode draad doorheen ons werk met inclusief onderwijs als doel. De competentie begeleiding 
diende ondersteuners binnen onderwijs te helpen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoef-
ten hun rechtmatige plaats in het regulier onderwijs te laten verwerven. Het M-decreet onderging 
doorheen de zes jaar van haar bestaan regelmatig bijsturingen, de doelgroep waarmee we werk-
ten moet steeds weer hindernissen overwinnen bij elke overgang (van kinderopvang naar kleuter; 
van kleuter naar lagere school; na de school naar werk of verder studeren…) veel veranderingen 
dus. Het zou fijn zijn om een positieve en brede kijk te krijgen op wat overgang betekent voor de 
kwaliteit van leven van mensen. Of hoe kwaliteit van leven zo hoog mogelijk kan blijven ondanks 
overgangen die nu eenmaal inherent zijn…

De dag leverde inzichten op over volgende concrete thema’s:

•	 Een brede kijk op transitie via QoL (Quality of Life)
•	 Getuigenissen van ervaringsdeskundigen
•	 G.I.O. middelen (globale individuele ondersteuning) in de praktijk van kinderopvang naar 

kleuter
•	 Wat na inclusief leren – inclusief Werken?
•	 Brugfiguren project als vaste partner doorheen overgangen
•	 30 Afrondende oefening competentie met partners (in zes break-out rooms) a.d.h.v. één 

stelling en drie vragen (Clb – Lop – Ouders voor inclusie)

3.3 VASTSTELLINGEN
De context waarin de samenwerking vorm kreeg in het verleden is ondertussen drastisch gewij-
zigd. Zo zijn er voor competentiebegeleiding toekomstgericht geen middelen meer voorzien. De 
verschillende onderwijsverstrekkers beslisten om geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
rond dit thema te sluiten.

Als PBD’s gaan we kijken op welke manier we rond de nieuwe decretale opdrachten kunnen sa-
menwerken en welke plaats onze gedeelde zorg om te evolueren naar een inclusiever onderwijs-
aanpak daarbinnen een plaats kan krijgen.
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We bouwen dit activiteitenverslag op zoals de samenwerkingsovereenkomst in onze begelei-
dingsplannen.

1 SAMENWERKENDE ORGANISATIES
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-schap
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Ge-

meenten van de Vlaamse Gemeenschap
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen
•	 de Pedagogische Begeleidingsdienst van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
•	 de Pedagogische Begeleidingsdiensten van Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers

2 OMSCHRIJVING VAN HET THEMA EN EVENTUELE DEELPROJECTEN
Talenbeleid: de pedagogische begeleiding zet een netoverschrijdende samenwerking op binnen 
het continuüm ‘informeren, uitwisselen, afstemmen en samenwerken’ om de onderwijstaal Ne-
derlands in scholen te versterken om leerlingen met succes de schoolloopbaan te doen doorlo-
pen.

3 DOELSTELLINGEN EN EFFECTIEVE RESULTATEN 2020-2021
In het begeleidingsplan vind je de doelstellingen en de beoogde resultaten terug. Hier gaan we 
verder in op de effectieve resultaten.

3.1 DOELSTELLING 1
Met de doelstelling zoals we die in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen hebben, bereik-
ten we het beoogde resultaat gedeeltelijk: ‘Lokaal en bovenlokaal samenwerken naar aanleiding 
van projecten, onderzoeken of actualiteit.’ Vooral fysiek samenkomen was nu niet aan de orde, 
maar digitaal overleg (zelfs kort en snel op de bal spelen) was belangrijk en daardoor zelfs vaker 
dan de voorbije jaren.

Dat weten we door : 

•	 Deelname aan overleg- en discussiefora in verband met leesbeleid: uitwisseling over de in-
gediende projecten voor Lezen op School en de prioritaire nascholing. Welke doelen stellen 
de verschillende projecten voorop, welke doelgroep, gebruik van de leesscan?

•	 Uitwisseling over de deelname aan de groep rond de peilingen voor de eerste graad secun-
dair onderwijs.

3.2 DOELSTELLING 2
Met de doelstelling zoals we die in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen hebben, be-
reikten we het beoogde resultaat. ‘Elkaar informeren en expertise uitwisselen over thema’s als 
meertaligheid, taalscreening, school- en instructietaal, aandacht voor scharniermomenten in de 
onderwijsloopbaan … ‘

Dat weten we door : 

•	 Uitwisseling en afstemming in de projectgroep over taalscreening voor de kleuters, bv. n.a.v. 

ACTIVITEITENVERSLAG TAALBELEID 2020-2021
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het nieuwe screeningsinstrument. 
•	 Uitwisseling in de projectgroep over de taalintegratietrajecten (stand van zaken door de 

leden die deelnemen aan de klankbordgroep).
•	 Uitwisseling in de projectgroep over curricula, zoals de nieuwe en geplande eindtermen, 

leerplannen.

3.3 DOELSTELLING 3
Met de doelstelling zoals we die in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen hebben, be-
reikten we het beoogde resultaat (gedeeltelijk). ‘Samenwerken aan de professionalisering en 
een gemeenschappelijke kennisbasis van pedagogische begeleiders in verband met thema’s als 
meertaligheid, taalscreening, school- en instructietaal …’ Door corona volgt de dialoogdag zelf pas 
begin schooljaar 2021–2022.

Dat weten we door : 

•	 De voorbereiding van de dialoogdag ‘Over taal, denken en het puberbrein’ met deelname 
door begeleiders van elke onderwijsverstrekker. De voorafgaande brainstorm, voorbereiding 
en vormgeving waren onderwerp van de overlegmomenten met alle betrokken partners. We 
kozen na overleg en verduidelijking van de verschillende partners voor keynotes door Jelles 
Jolles en Dominique Roos.

4 GENOMEN INITIATIEVEN
In het begeleidingsplan planden we initiatieven om de doelen te realiseren. Hier sommen we de 
effectieve realisatie per doelstelling op voor het schooljaar 2020–2021.

4.1 BIJ DOELSTELLING 1
Vanuit de groep nemen twee geledingen (nl. GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen) deel aan de 
Taalraad (Taalunie). De terugkoppeling gebeurt tijdens de overlegmomenten.

Vanuit de groep nemen drie geledingen (nl. GO!, OKO en Katholiek Onderwijs Vlaanderen) deel 
aan de klankbordgroep Taalintegratietrajecten. De terugkoppeling gebeurt tijdens de overlegmo-
menten.

4.2 BIJ DOELSTELLING 2
We delen de informatie en eerste ervaringen over het project Lezen op School en de prioritaire 
nascholing i.v.m. begrijpend lezen; over de praktijkgids bij de Taalintegratietrajecten. 

Vanuit de groep participeren we aan de resonansgroep van KOALA.

Eerste informatie over KOALA voor de kleuters.

4.3 BIJ DOELSTELLING 3
Delen van expertise gebeurde onder andere door het voorstellen van wat collega’s leerden uit ses-
sies met Dominique Roos en Jelle Jolles. Van daaruit kiezen we ervoor om beiden een keynote te 
laten brengen op de dialoogdag ‘Over taal, denken en het puberbrein’, met de focus op de 10- tot 
14-jarigen.

We plannen en organiseren die dialoogdag, met het plannen van reflectievragen, uitwisseling 
tussen de verschillende aanwezige begeleiders.

5 ENGAGEMENTEN
Alle partners hielden zich aan de vooropgestelde engagementen.

6 LOOPTIJD
Hiervoor verwijzen we naar onze samenwerkingsovereenkomsten.

7 KWALITEITSZORG
Een tussentijdse evaluatie van de samenwerking gebeurt dit jaar in het kader van de opmaak van 
dit verslag. 

Dit zijn een aantal bevindingen: 

•	 Fysiek vergaderen is anders dan online. De vergaderingen via Teams verliepen echter wel 
vlot en efficiënt. We kwamen daardoor tot extra (korte) overlegmomenten. 

•	 We konden ook geen filmpjes meer opnemen (na de vergadering van april) doordat er geen 
lessen meer op de scholen georganiseerd werden.

•	 De dialoogdag willen we fysiek organiseren, daarom beslisten we om die pas op 8 oktober 
2021 in Gent te laten plaatsvinden.
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1. Samenstelling
Trekker: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

2. Situering
Het betreft de coördinatie en procesbegeleiding van de centrum- en netoverschrijdende ontwik-
kelingen van leerplannen en opleidingsprofielen. De regelgeving voorziet dat alle centra verplicht 
gebruik maken van de door de Vlaamse Regering goedgekeurde opleidingsprofielen (art. 25 
decreet VO). Het decreet volwassenenonderwijs bepaalt eveneens dat de pedagogische bege-
leidingsdiensten en VOCVO gezamenlijk voorstellen van opleidingsprofielen voordragen (art. 24 
decreet VO). 

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: Coördinatie van de ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen (OP) of de actualisering 
van bestaande opleidingsprofielen secundair volwassenenonderwijs, eventueel aangevuld met concordan-
tietabellen.

Doelstelling 2: Coördinatie van de ontwikkeling van de netoverschrijdende leerplannen secundair vol-
wassenenonderwijs.

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: prioriteitenplan
Bevraging centra volwassenenonderwijs m.b.t. 
nieuw te ontwikkelen en te actualiseren oplei-
dingsprofielen

De CVO werden in april 2021 bevraagd over nieuw te ontwik-
kelen opleidingsprofielen en de opleidingsprofielen die volgens 
hen aan evaluatie toe zijn. De resultaten van de bevraging wer-
den verwerkt en besproken binnen de projectgroep curriculum.

Opmaken en indienen prioriteitenlijst te ontwik-
kelen opleidingsprofielen schooljaar 2021-2022

Op basis van o.a. de resultaten van de bevraging van de centra 
(zie vorige activiteit) werd er in juni-augustus 2021 een prioritei-
tenlijst opgesteld voor het schooljaar 2021-2022. 

Ook de signalen van de centra m.b.t. te evalueren opleidingspro-
fielen werden meegenomen in de prioriteitenlijst. 

De prioriteitenlijst werd per 1 september 2021 voor opportuni-
teitstoets voorgelegd aan de bevoegde administratie. Op basis 
van de resultaten van de opportuniteitstoets en in overleg met 
de werkgroep modularisering wordt er een planning opgemaakt 
met prioritair te ontwikkelen opleidingsprofielen voor het 
schooljaar 2021-2022.

ACTIVITEITENVERSLAG NETOVERSCHRIJDENDE  
CURRICULUMONTWIKKELING VOLWASSENEN-

ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2020-2021
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Actie 2: ontwikkelwerk
Ontwikkeling voorstellen van opleidingsprofielen Op 15 september 2020, 15 oktober 2020, 15 januari 2021 en 15 

februari 2021 werden er 27 voorstellen van nieuwe opleidings-
profielen ingediend bij de bevoegde administratie (bijlage 1).

Het betreft voorstellen ter vervanging/actualisatie van een be-
staande opleidingsprofielen naar aanleiding van de uitrol van 
de Vlaamse kwalificatiestructuur en de erkenning van beroeps-
kwalificaties en/of op basis van noden aangegeven door de 
centra. De ontwikkeling en actualisering van opleidingsprofielen 
op basis van een erkende beroepskwalificatie gebeurde in het 
kader van de werkgroep modularisering. De pedagogische bege-
leidingsdiensten namen het trekkerschap op van de gemengde 
ontwikkelcommissies en participeerden aan het overleg van de 
werkgroep.

Ook werden er een reeks verlengde en verkorte trajecten aange-
vraagd voor modules binnen verschillende studiegebieden.

Ontwikkeling concordantietabellen Voor de opleidingen binnen de studiegebieden Koeling en warm-
te, Mechanica-elektriciteit, Auto en Horeca werden er netover-
schrijdende concordantietabellen opgemaakt samen met de 
betrokken centra. De concordantietabellen bieden de centra een 
gemeenschappelijk afsprakenkader (vrijblijvend) om de overgang 
(o.a. verlenen van vrijstellingen aan cursisten) van de oude oplei-
dingen naar de nieuwe opleidingen in goede banen te leiden.

Ontwikkeling netoverschrijdende leerplannen Op 30 november 2020; 31 januari 2021 en 31 mei 2021 werden 
er in totaal 35 leerplannen ter advies voorgelegd aan de on-
derwijsinspectie. Deze leerplannen kregen allen een advies tot 
goedkeuring (voorlopig of definitief).(bijlage 2)

Leerplannen worden ontwikkeld door centrum- en netoverschrij-
dende leerplancommissies. De commissies worden voorgezeten 
door de pedagogische begeleidingsdiensten en Vocvo. Ze coördi-
neren de werkzaamheden en staan in voor de procesbegeleiding 
en de kwaliteitscontrole. De leerplancommissies zijn samenge-
steld uit leraren en coördinatoren van de centra, desgevallend 
aangevuld met deskundigen uit bedrijven of sectoren.

Actie 3: monitoring
Overleg projectgroep curriculum De projectgroep curriculum is samengesteld uit een verte-

genwoordiging van de 3 deelnemende pedagogische bege-
leidingsdiensten en staat in voor de planning, coördinatie en 
operationele aansturing van de netoverschrijdende curriculu-
montwikkeling.

De projectgroep voert ook de communicatie naar derden (on-
derwijsinspectie, AHOVOKS, sectoren ….) in het kader van de 
netoverschrijdende curriculumontwikkeling.

De projectgroep kwam in totaal 9 keer samen tijdens het school-
jaar 2020-2021.

Actie 4: communicatie
Communicatie curriculumontwikkeling De projectgroep curriculum communiceerde via zijn nieuwsflash 

(oktober 2020) naar diverse stakeholders (overheid, sectoren, 
Vlor …) over de stand van zaken curriculumontwikkeling. De 
nieuwsbrief werd door de pedagogische begeleidingsdiensten 
en Vocvo ook aan hun eigen centra bezorgd.

Website voor het samenwerkingsverband vol-
wassenenonderwijs http://www.stuurgroepvo.
be/ 

De website werd up to date gehouden: publicatie nieuwe leer-
plannen, concordantietabellen en overzicht stand van zaken 
ontwikkelwerk.

Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht ingediende opleidingsprofielen schooljaar 2020-2021

Studiegebied Benaming opleiding/leerplan

Auto Spuiter carrosserie 

Voorbewerker carrosserie

Plaatwerker carrosserie

Demonteur-monteur carrosserie

Geletterdheidsmodules Regie over het eigen leren

Hebreeuws Hebreeuws R1 

Hebreeuws Educatief R1 

Mechanica-elektriciteit Beveiligingstechnicus 

Horeca Kok

Grootkeukenkok

Chef de partie vlees, wild en gevogelte

Chef de partie vis, schaal- en schelpdieren

Chef de partie groenten, fruit en kruiden

Chef de partie desserten, brood en gebak

Hulpkok

Grootkeukenhulpkok

Keukenmedewerker 

Huishoudhulp Huishoudhulp zorg 

Huishoudhulp dienstencheques

Koeling en warmte Koeltechnicus 

Koelmonteur

Monteur installatietechnieken

Vakman installatietechnieken 

Brandertechnicus

Technicus installatietechnieken 

Technicus hernieuwbare energietechnieken

Logistiek en verkoop Polyvalent post- en pakketmedewerker 

http://www.stuurgroepvo.be/
http://www.stuurgroepvo.be/
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Bijlage 2: overzicht ingediende leerplannen schooljaar 2020-2021

Studiegebied Naam opleiding

Administratie Polyvalent administratief ondersteuner

Polyvalent administratief medewerker

Administratief medewerker onthaal

Medisch administratief assistent

Boekhoudkundig assistent

Vastgoed assistent

HR assistent

Algemene personenzorg Zorgkundige

Auto Demonteur-monteur

Plaatwerker

Spuiter

Voorbewerker

Bandenmonteur

Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Hebreeuws Hebreeuws / Hebreeuws educatief RG1 - breakthrough

Hebreeuws / Hebreeuws educatief RG1 - waystage

Horeca Medewerker fastfood

Medewerker spoelkeuken

Land- en tuinbouw Medewerker groen- en tuinaanleg

Medewerker groen- en tuinbeheer

Tuinaanlegger-groenbeheerder

Lassen Pijplasser

Pijpfitter-monteur

Constructielasser

Lasser-monteerder

Pijpfitter-fabriceur

Mechanica-elektriciteit Elektrotechnisch monteur

Elektrotechnisch installateur

Elektrotechnicus

Technicus industriële elektriciteit

87

Studiegebied Naam opleiding

Installateur gebouwenautomatisering

Beveiligingstechnicus

Specifieke personenzorg Kinderbegeleider baby’s en peuters

Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
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ACTIVITEITENVERSLAG NT2020
SCHOOLJAAR 2020-2021 

1. Samenstelling
Trekker: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Meewerkende partners: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, Onderwijssecretariaat van de Steden 
en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

2. Situering
De samenwerking van bovengenoemde organisaties betreft het gezamenlijk organiseren van 
netoverschrijdende professionaliseringsinitiatieven voor de verschillende doelgroepen: beleids-
teams, coördinatoren, trajectbegeleiders en leerkrachten met meer of minder ervaring in het 
NT2-landschap. Ons aanbod is opgebouwd vanuit de aanbevelingen van het GIA-rapport. Dankzij 
bevragingen bij de deelnemers spelen we in op concrete noden en vragen vanuit de centra. De 
verschillende organisaties kunnen desgevallend de verschillende nascholingsinitiatieven integre-
ren in de begeleiding van hun CVO’s.

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: NT2020 zet actief in op uitwisseling.

Doelstelling 2: Expertisedeling geïntegreerde trajecten. 

Doelstelling 3: Kwaliteitszorg en netwerking tussen centra. 

Doelstelling 4: NT2020 zet actief in op het bekendmaken en gebruiken van resultaten uit weten-
schappelijk onderzoek. 

Doelstelling 5: NT2020 wil praktijkonderzoek stimuleren en zet in op het bekendmaken en gebrui-
ken van de resultaten. 

Doelstelling 6: www.nt2020.be is dé portaalsite voor professionals NT2. NT2020 zet in op het 
verzamelen en bekendmaken van het brede professionaliseringsaanbod. 

Doelstelling 7: NT2020 wil makelaar zijn voor een kwaliteitsvol breed professionaliseringsaan-
bod. Hiertoe wordt de bestaande expertendatabank verder uitgebouwd.

http://www.nt2020.be
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Activiteit Beschrijving van de activiteit 
Actie 1: 
Lerend netwerk trajectbegeleiding: 3 contactmo-
menten 

Lerend netwerk verlengde trajecten: 3 contactmo-
menten 

Lerend netwerk RG3/RG4: 2 contactmomenten 

Alle lerende netwerken gingen gezien de coronamaatrege-
len online door. 

Bekendmaking en inschrijvingen verliepen via www.NT2020.
be.

Materialen werden verspreid onder de deelnemers. 
Actie 2: 
Kwaliteitszorg netwerken 

- De focus van de netwerken is bevraagd per net-
werk via forms. 

- De evaluatie van de netwerken gebeurt via een 
exit bevraging bij elk contactmoment + algemene 
evaluatie in 

- De netwerken zetten in op effectiviteit en rende-
ment door opdrachten in opvolging in te bouwen 
naar (een) volgend(e) contactmoment(en). 

De thema’s van de lerende netwerken werden in overleg 
met de deelnemers bepaald door middel van deelnemersbe-
vragingen. Daardoor konden we inspelen op de wisselende 
uitdagingen die de coronasituatie (code rood en oranje) met 
zich meebracht. 

Actie 3: 
NT2020 maakt de brug met de projectgroep gelet-
terdheid. 

- De leden van de projectgroep namen deel aan het werk-
overleg van de projectgroep geletterdheid om samen de 
inspiratiedag “Geletterd, geïntegreerd, duaal? Klare taal! 
Ondersteuning van cursisten in het volwassenenonderwijs” 
(21/10/2020) vorm te geven. 

- De leden van de projectgroep namen deel aan het werk-
overleg van de projectgroep geletterdheid om samen 
de inspiratiedag “digitale geletterdheid in het VWO” 
(15/12/2021) voor te bereiden. De bevraging van de pro-
jectgroep geletterdheid werd onder de deelnemers van het 
netwerk verspreid. 

Actie 4: 
De cyclus collegiale visitaties NT2 wordt afgerond 
in een contactmoment (onder voorbehoud van con-
tactbeperkende coronamaatregelen). 

Omwille van de aanhoudende coronamaatregelen en de ex-
pliciete vraag van de deelnemers om dit niet online te orga-
niseren, werd dit uitgesteld tot december 2021. 

Actie 5: 
NT2020 biedt als platformwebsite de mogelijkheid 
tot bekendmaken van resultaten van wetenschap-
pelijk onderzoek (banner, kalender en infomailing). 

Zie www.NT2020.be

 

Actie 6: 
NT2020 actualiseert de contacten aanbieders pro-
fessionalisering NT2 en bouwt de publicatie pro-
fessionaliseringsinitiatieven NT2 op de kalender 
http://nt2020.be/info/events/ uit.

- Uiteenlopende aanbieders worden gecontacteerd; door 
corona is/was het aanbod minder stabiel. 

- Oproep via de infomailing NT2020. 

Actie 7: 
NT2020 actualiseert de contacten experten profes-
sionalisering NT2 en bouwt de publicatie professio-
naliseringsinitiatieven NT2 op de pagina ‘expertise 
nascholers’ http://nt2020.be/info/course-category/
home/ uit. 

- Bestaande experten contacteren voor actualisering. 

- Oproep via de infomailing NT2020 

1. Samenstelling
Trekker: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 
Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

2. Situering
Via deze projectgroep werken de verschillende pedagogisch begeleidingsdiensten samen om 
werken aan Geletterdheid in het volwassenenonderwijs te stimuleren en te ondersteunen. Als 
partners van het Plan Geletterdheid werken we aan gezamenlijke doelstellingen, rekening hou-
dend met de noden in de CVO’s. Net als in het Plan Geletterdheid definiëren de leden van deze 
projectgroep geletterdheid in de brede zin van het woord. Aangezien de te bereiken doelgroep 
niet duidelijk afgebakend is en er heel wat raakvlakken zijn met de andere projectgroepen is af-
stemming en samenwerking een must.

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: Bewaken dat het thema ‘geletterdheid’ in de andere projectgroepen onder de aan-
dacht gebracht wordt (NT2, AAV, zorgkundige, begeleider in de kinderopvang, jeugd- en gehandi-
captenzorg). 

Doelstelling 2: Inspireren van centra door het in kaart brengen van goede praktijkvoorbeelden, 
rekening houdend met het strategisch plan geletterdheid. Organiseren van de inspiratiedag ‘Geïn-
tegreerd, geletterd, duaal? Klare taal!’.

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: 
Actualiseren website ‘geletterdheid in een CVO’, 
zodat ook de andere projectgroepen hier terecht 
kunnen voor meer informatie m.b.t. het thema ‘ge-
letterdheid’.

De website wordt up to date gehouden, onder meer op 
basis van wijzigingen in de regelgeving, bv open modules 
NT2 en Start to ICT.

Actie 2: 
Overleg met coördinator Plan Geletterdheid en 
deelname aan initiatieven van partners uit het Stra-
tegisch plan geletterdheid en de taskforce e-inclusie 
(netwerkmoment oproep Digibanken, e-inclusie,…)

Contacten met externe partners leveren inspiratie en spre-
kers op voor de inspiratiedagen en opvolging projectoproe-
pen.

Actie 3: 
De noden van het werkveld m.b.t. digitale gelet-
terdheid worden bevraagd. Aan de trekkers van de 
andere projectgroepen wordt gevraagd de bevraging 
te verspreiden. 

Bevraging werd in overleg met de andere projectgroepen 
opgemaakt en verspreid in het voorjaar, met een grote 
respons (N=370) tot gevolg uit verschillende opleidingen, 
regio’s en functies. 

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP  
GELETTERDHEID VOLWASSENENONDERWIJS 

2020-2021

http://www.NT2020.be
http://www.NT2020.be
http://www.NT2020.be
http://nt2020.be/info/events/
http://nt2020.be/info/course-category/home/
http://nt2020.be/info/course-category/home/
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Actie 4: 
Uitwerken van het ondersteuningsaanbod. In overleg 
met de trekkers van de andere projectgroepen wordt 
(op basis van de resultaten van de bevraging) het 
thema van de volgende inspiratiedag bepaald. Aan 
die trekkers wordt tevens gevraagd mee op zoek te 
gaan naar voorbeelden van goede praktijk voor die 
inspiratiedag.

De projectgroep kwam meermaals samen voor de voor-
bereiding en evaluatie van de inspiratiedagen. Er werden 
bevragingen opgesteld, bevragingen verwerkt, sprekers 
gecontacteerd, online inschrijvingen en communicaties 
voorbereid.

Actie 5: 
Organiseren van de inspiratiedag ‘Geïntegreerd, ge-
letterd, duaal? Klare taal!’, Ondersteuning van cur-
sisten in het volwassenenonderwijs”

21 oktober 2020, online. 

Er werden vooraf toelichtingen door middel van filmpjes 
ter beschikking gesteld. Deelnemers konden een keuze 
maken uit een gevarieerd aanbod van thematische work-
shops.

Alle materialen werden op de website geplaatst.

https://sites.google.com/vocvo.be/geletterd-
heid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning/inspiratie-
dag-2020 en er volgde een bevraging ter evaluatie van de 
dag.

Actie 6:
Voorbereiden van de inspiratiedag schooljaar 2021-
2022: acties en timing zie hoger

Gepland op 15 december 2021, online

1. Samenstelling
Trekker: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, On-
derwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

2. Situering
Deze projectgroep kwam tot stand naar aanleiding van een algemene vraag uit de centra. Gezien 
het belang van deze kwetsbare tweedekansgroepen, besloten de pedagogische begeleidingsdien-
sten in te zetten op een gezamenlijke ondersteuning voor de lesgevers AAV. 

Deze projectgroep opereert onafhankelijk van de Federatie Tweedekansonderwijs. 

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: Inzetten op pedagogische uitwisseling tussen de opleidingscoördinatoren TKO/
AAV.

Doelstelling 2: Organiseren van professionaliseringsinitiatieven en expertisedeling voor lesgevers 
TKO/AAV.

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: 
Organiseren van netwerkbijeenkomsten (2 con-
tactmomenten) voor pedagogisch verantwoor-
delijken TKO/AAV met als doel:

•	 Evalueren van het afgelopen professionali-
seringsinitiatief voor lesgevers TKO/AAV

•	 Bepreken van nieuwe ondersteuningsnoden
•	 Uitwerken van ondersteuningsvoorstellen/

nieuwe trefdag

Er werden 2 bijeenkomsten georganiseerd (in februari en in mei 
2021).

De feedback uit de bevraging van de deelnemers van vorige 
trefdag werd meegenomen naar de voorbereiding voor de vol-
gende. 
Er werd een nieuwe bevraging tussen de leden van het netwerk 
georganiseerd ter voorbereiding van de nieuwe trefdag.  
Als thema voor de volgende trefdag werd “inclusie” gekozen. 

Actie 2: 
AAV maakt de brug met de projectgroep gelet-
terdheid.

De leden van de projectgroep namen deel aan het werkoverleg 
van de projectgroep geletterdheid om samen het thema “di-
gitale geletterdheid” voor te bereiden. De bevraging van de 
projectgroep geletterdheid werd onder de deelnemers van het 
netwerk verspreid.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP TKO-
AAV VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLJAAR 

2020-2021

https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning/inspiratiedag-2020
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning/inspiratiedag-2020
https://sites.google.com/vocvo.be/geletterdheid-in-een-cvo/pedagogische-ondersteuning/inspiratiedag-2020
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Actie 3: 
Organiseren van de TKO-AAV trefdag De jaarlijkse online trefdag met externe expert(en) en moge-

lijkheid tot uitwisselen van expertise in Workshops ging door op 
4 december 2020.

Actie 4: 
Uitwerken van het ondersteuningsaanbod De projectgroep kwam afgelopen schooljaar 3 keer samen om te 

reflecteren/evalueren over de afgelopen trefdag en het voorbe-
reiden van het aanbod voor de volgende trefdag 2021-2021. 
Er werden bevragingen opgesteld, bevragingen verwerkt, spre-
kers gecontacteerd, online inschrijvingen en communicaties 
voorbereid.

ACTIVITEITENVERSLAG PROJECTGROEP 
JEUGD- EN GEHANDICAPTENZORG (JGZ)  

VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLJAAR  
2020-2021

1. Samenstelling
Trekker: Provinciaal Onderwijs Vlaanderen

Meewerkende partners: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-
schap 

2. Situering
Aan deze overleggroep participeren de centra die de opleiding ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’ 
aanbieden. Het overleg richt zich op kennisdeling, inspireren en informatieverstrekking. Ook spe-
cifieke items zoals vrijstellingenbeleid, materiaalontwikkeling, actuele thema’s enz… kunnen aan 
bod komen.

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling: het versterken van de opleiding ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’ binnen de Centra 
voor Volwassenenonderwijs, gaande van beleidsopvolging tot het agogische beleid, tijdens vier 
netwerkbijeenkomsten.

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Netwerkbijeenkomst (3/12/2020), 12 centra 
nemen deel. 

Eén van de centra licht toe hoe het thema ‘competentiegericht 
lesgeven en evalueren’ in het eigen centrum werd aangepakt. 
Ook het ontwikkelde instrumentarium wordt besproken. 

De deelnemers wisselen ervaringen uit over lesgeven en evalue-
ren in afstandsonderwijs/code rood.

Netwerkbijeenkomst (24/3/2021), 12 centra 
nemen deel 

De deelnemers analyseren het nieuwe beroepsprofiel ‘persoons-
begeleider’ en vergelijken dit met de huidige opleiding Jeugd- 
en gehandicaptenzorg.

De deelnemers wisselen uit over het thema ‘welke handelingen 
mogen stagiaires Jeugd- en gehandicaptenzorg onder welke 
voorwaarden stellen?’. Het doel is om tot een heldere pro-
bleemstelling te komen. 

De deelnemers wisselen uit over de noden/ drempels bij de csn. 
Jeugd- en gehandicaptenzorg i.v.m. het versterken van de digi-
tale competenties/geletterdheid.
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Netwerkbijeenkomst (5/5/2021), 11 centra ne-
men deel

De centra engageren zich om een gezamenlijk document te 
maken met een overzicht van alle handelingen die stagiaires 
Jeugd- en gehandicaptenzorg mogen stellen. De eerste draft 
wordt ontwikkeld. 

Netwerkbijeenkomst (9/6/2021), 9 centra ne-
men deel

Na aftoetsing in de eigen centra wordt een ontwerp van docu-
ment gemaakt met een overzicht van alle handelingen die stagi-
aires Jeugd- en gehandicaptenzorg mogen stellen. ACTIVITEITENVERSLAG INTERNETTEN-

OVERLEG HUISHOUDHULP EN ALGEMENE 
PERSONENZORG VOLWASSENENONDERWIJS 

SCHOOLJAAR  2020-2021

1. Samenstelling
Trekker : Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Mee opgevolgd door: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 

Alle CVO met aanbod en onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen Huishoudhulp en Algemene 
Personenzorg. 
Eerder werd dit overleg geduid als “internettenoverleg Zorgkundigen”. Maar door de ontwikkeling 
van één leerlijn vanuit de opleidingen Huishoudhulp tot en met de opleiding zorgkundige werd 
gekozen voor een verbreding van de doelgroep.

2. Situering
Het betreft een structureel en actief overleg met en door de coördinatoren van de opleidingen 
Huishoudhulp en Algemene Personenzorg in de Centra voor volwassenenonderwijs. 
Bij en op dit overleg wordt in overleg gegaan met de sector, de overheid en andere publieke oplei-
dingsverstrekkers. 

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: structureel overleg tussen en door de coördinatoren van de opleidingen kinderbe-
geleider

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: maandelijks overleg

Regelmatige uitwisseling en overleg rond tal van thema’s die door de coördinato-
ren en/of de actualiteit aangebracht worden. 
Thema’s waren onder andere:

- Afstandsonderwijs (nav de COVID-19 maatregelen) en de gevolgen voor 
aanbod en cursisten

- Stages
- Stagematchingsysteem thuiszorg
- Vaccinatie
- Diverse ESF-projecten
- Ontwikkeling van nieuwe opleidingsprofielen - 
- Pentaplus (eigen aanbod rond extra handelingen)
- Vrijstellingen
- Medische onderzoeken
- Opleiding zorgondersteuners
- Specifieke cases
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Actie 2: vertegenwoordiging
FEBI

VIVO

VDAB

Overheid

Taskforce zorgkundigen (4 bijeenkomsten)

TRAVI (3 bijeenkomsten)

Actie 3: werkgroep EVK
Werd opgestart

Doelstelling 2: collegiale visitaties opleidingen zorgkundigen

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: twee visitatie groepen

Met telkens 4 CVO’s 

Werd uitgesteld en vertraagd door COVID-19

Doelstelling 3: gezamenlijk ontwikkelen van videomateriaal

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: Overleg

Met ontwikkelaars van de CVO 

Actie 2: Ontwikkeling
Concrete afspraken voor scenario, opname en verwerking maken

Afspraken met collega Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor opname en verwer-
king
Evaluatie op internettenoverleg

Realisaties :

- Videomateriaal extra handelingen
- Videomateriaal bedden opmaken

1. Samenstelling
Trekker: Katholiek Onderwijs Vlaanderen  
Mee opgevolgd door: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Alle CVO’s met aanbod en onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen Kinderbegeleider

2. Situering
Het betreft een structureel en actief overleg met en door de coördinatoren van de opleidingen 
Kinderbegeleider in de Centra voor volwassenenonderwijs.  
Bij en op dit overleg wordt in overleg gegaan met de sector, de overheid en andere publieke oplei-
dingsverstrekkers. 

3. Doelstellingen en activiteiten
Doelstelling 1: structureel overleg tussen en door de coördinatoren van de opleidingen kinderbe-
geleider

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: maandelijks overleg

Regelmatige uitwisseling en overleg rond tal van thema’s die door de coördinato-
ren en/of de actualiteit aangebracht worden. 

Thema’s waren onder andere:

- Afstandsonderwijs (nav de COVID-19 maatregelen) en de gevolgen voor 
aanbod en cursisten

- Stages
- Leerplan – implementatie van nieuw leerplan – daarbij bijzondere aan-

dacht voor het werkplekleren
- ESF-oproep “nieuw krachten voor de kinderopvang” (met onder ander 

extra bijeenkomsten en overleg)
- Vrijstellingen
- Specifieke cases

Actie 2: vertegenwoordiging
Opgroeien – Kind en Gezin

De coördinatoren van de mentoren van de pools (vooral in functie van EVC)

VDAB

Overheid

ACTIVITEITENVERSLAG INTERNETTEN-
OVERLEG KINDERBEGELEIDER VOLWASSENEN-
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Actie 3: werkgroep EVK
Ontwikkelen van gezamenlijke EVK-afspraken (7 bijeenkomsten) in werkgroep 
van 5 coördinatoren

Doelstelling 2: Coördinatie van de ontwikkeling en implementatie van EVC instrumenten

Activiteit Beschrijving van de activiteit
Actie 1: maandelijks overleg

Met de coördinatoren van het EVC assessment 

Actie 2: extern overleg met Opgroeien, de mentoren en VDAB over planning EVC
Ontwikkelen van planningssystematiek

Opvolgen en coördineren van de planning

Actie 3: Aansturen van twee medewerkers – EVC ontwikkeling
Door de betrokken CVO zijn gezamenlijk middelen verzameld (1 leraarsuur per 
CVO) om twee medewerkers vrij te stellen voor 5 uur/week in functie van de 
ontwikkeling van het EVC. Dit gebeurde op basis van onderlinge afspraken en 
een actieplan
Het gaat om twee medewerkers van deze CVO’s :

- CVO HIK
- CVO Semper

Ontwikkeling van een online leeromgeving voor het opleiden van EVC-assessoren.

Organisatie van een halfjaarlijks intervisiemoment voor alle assessoren

(Door)ontwikkeling en bijstellen van het EVC Instrument Kinderbegeleider Baby’s 
en Peuters
Ontwikkelen van een begeleidingsmodule in functie van “onvoorbereide” kandi-
daten die bv door VDAB doorgestuurd worden
Start ontwikkeling van EVC instrument Schoolgaande kinderen

7.3 Voorbeelden bij de prioritaire thema’s (hoofdstuk 3)

Identiteitsbeleid
•	 Voorbeeld 1: Geïnspireerd werken aan een schooleigen pedagogisch project
•	 Voorbeeld 2: Leeftocht voor kinderen
•	 Voorbeeld 3: Vorming in de katholieke dialoogschool binnen de opleiding ‘postgraduaat di-

recteurs secundair onderwijs’

Kwaliteitsbeleid
•	 Voorbeeld 4: Onderzoek naar de effecten van de coronacrisis en het sluiten van scholen op 

leerlingenprestaties en onderwijsongelijkheid
•	 Voorbeeld 5: Datawijs schoolbeleid
•	 Voorbeeld 6: Infosessie ‘Aan de slag met een kwaliteitscoördinator’
•	 Voorbeeld 7: (Delend) netwerk kwaliteit

Leiderschap en schoolorganisatie
•	 Voorbeeld 8: Naar een krachtig en samenhangend beleid in onze scholengemeenschap
•	 Voorbeeld 9: Lerend netwerk ‘Groeien in gedeeld leiderschap’
•	 Voorbeeld 10: Directievergadering basisonderwijs regio Oost-Vlaanderen
•	 Schoolspecifieke leerplannen/curricula en pedagogisch-didactische implementatie
•	 Voorbeeld 11: Accreditatie schoolonderwijs

Schoolspecifieke leerplannen/curricula en pedagogisch-didactische implementatie 
Basisonderwijs
•	 Voorbeeld 12: Nascholing ‘Inzetten van digitale leerpaden om individuele leraren en direc-

ties te professionaliseren’
•	 Voorbeeld 13: Professionele leergemeenschap ‘Evalueren van de persoonsgebonden ont-

wikkeling van de leerling (6–12 jaar)’
•	 Voorbeeld 14: Trek je outdoorschoenen aan: motorische en zintuiglijke ontwikkeling in de 

focus vanuit een specifieke invalshoek
•	 Voorbeeld 15: Dag van het Frans

Buitengewoon onderwijs
•	 Voorbeeld 16: Traject ‘Aanvangsbegeleiding voor de startende directeur’
•	 Voorbeeld 17: EMB-traject: samen bouwen aan onderwijs voor leerlingen met ernstig meer-

voudige beperkingen (EMB)
•	 Voorbeeld 18: Emotie en gedragsregulering vanuit behoeften
•	 Voorbeeld 19: Geen cocreatie zonder cocreatief leiderschap: het opstarten van werkgroepen 

op school

Secundair onderwijs
•	 Voorbeeld 20: Smart City, een visualisatie van het domein maatschappij en welzijn
•	 Voorbeeld 21: Lerende netwerken voor het domein STEM naar aanleiding van de implemen-

tatie van de leerplannen van de tweede graad so
•	 Voorbeeld 22: Samen naar een sterker evaluatiebeleid

Postinitieel onderwijs
•	 Voorbeeld 23: Zorg en trajectbegeleiding: naar een gemeenschappelijk (beleids)kader voor 

het volwassenenonderwijs
•	 Voorbeeld 24: Inlesson: innovative teaching and learning practice in the field of professions 

in beauty sector
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Inzet voor alle lerenden, met bijzondere focus op zorg en kansen
•	 Voorbeeld 25: Dag van de interculturele geschiedenis
•	 Voorbeeld 26: GOK-beleid tijdens de coronapandemie
•	 Voorbeeld 27: Sterk starten in september met de gouden weken
•	 Voorbeeld 28: Samen sterk voor een IAC-traject: ouders als gelijkwaardige partner in een 

Brusselse context
•	 Voorbeeld 29: SOS Redelijke Aanpassingen: Steekkaarten voor Ondersteuning op School
•	 Voorbeeld 30: Lerend netwerk IAC

Talenbeleid in diversiteit
•	 Voorbeeld 31: Praktijkonderzoek ‘begrijpend lezen’: goed leesonderwijs in de basisschool
•	 Voorbeeld 32: Een rijkere woordenschatverwerving in een Brusselse basisschool dankzij het 

werken met een reflectiewaaier, vrij lezen en levendige woordenschatlijsten
•	 Voorbeeld 33: Taal- en leesbeleid in het secundair onderwijs: leesfiches met literaire ge-

sprekken bij de grafische roman Vincent
•	 Voorbeeld 34: Netwerk voor beginnende leraren: ‘Aan de slag met anderstalige nieuwkomers’
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